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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela

planområdet.

Gränser

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Administrativ- och egenskapsgräns

Användning av allmän platsmark med kommunalt

huvudmannaskap (PBL 4 kap 5 § punkt 2)

GataGATA

NaturNATUR

Återvinningsstation för lokalt behov

ÅTERVINNING

Användning av kvartersmark (PBL 4 kap 5 § punkt 3)

BostäderB

Vårdbostäder för äldre, Skola
B

1

S

Bostäder, Centrum
BC

Tekniska anläggningar

E

SkolaS

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark

e
1

Högsta tillnåtna exploateringsgrad är 0,3 i byggnadsarea. (PBL 4

kap 11 § punkt 1)

e
2

Högsta tillåtna exploateringsgrad för radhus, kedjehus och

flerbostadshus är 0,5 i byggnadsarea per fastighetsarea.

Högstna tillåtna exploateringsgrad för friliggande villor är 0,3 i

byggnadsarea per fastighetsarea (PBL 4 kap 11 § punkt 1)

e
3

Högsta exploateringsgrad är 0,1 i byggnadsarea per fastighet

(PBL 4 kap 11 § punkt 1)

0,0

Högsta nockhöjd i meter (PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1)

+0,0

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan (PBL 4 kap 11 § punkt 1

eller 16 § punkt 1)

0,0

Högsta byggnadshöjd i meter (PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1)

00-00

Takvinkel  (PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1)

p
1

Huvudbyggnad ska placeras minst 3,0 meter från huvud- och

kvartersgata. Friliggande villor placeras minst 4,0 meter från

fastighetsgräns (PBL 4 kap 16 § punkt 1)

f
1

Ny byggnad ska till volym, kulörsättning och karaktär anpassas

till den omgivande kulturhistoriska bebyggelsen. Fasadmaterial

ska huvudsakligen vara trä (PBL 4 kap 16 § punkt 1)

p
2

Komplementbyggnader ska placeras minst 1,0 meter från

fastighetsgräns. Angöringssida på garagebyggnad ska placeras

minst 6,0 meter från kvartersgata (PBL 4 kap 16 § punkt 1)

p
3

Byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns.

Byggnad får placeras närmare eller byggas samman över

fastighetsgräns vid grannens medgivande. (PBL 4 kap 16 § punkt 1)

II Högsta antal våningar

Högsta tillåtna totalhöjd för komplementbyggnad är 4,0 meter

På marken får endast komplementbyggnad placeras. Max 30%

får hårdgöras.Ej parkering. (PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1)

Prickmark - marken får inte förses med byggnad (PBL 4 kap 11 §

punkt 1 eller 16 § punkt 1)

Administrativa bestämmelser

Planens genomförandetid är 5 år från det att planen vunnit laga kraft (PBL 4 kap 21 §)

Kommunen är huvudman för allmän plats (PBL 4 kap 7 §)

u Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar (PBL 4 kap

6 §)

g
1

Markreservat för gemensamhetsanläggning för gångväg och

grönytor (PBL 4 kap 18 § första stycket)

g
2

Markreservat för gemensamhetsanläggning för kvartersgator

(PBL 4 kap 18 § första stycket)
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PLANKORRIGERINGAR INOM STENINGE SLOTTSBY 

Vid genomförandet av lagakraftvunnen detaljplan 305 för Steninge slottsby (tidigare 

benämnt Steninge slottspark) har behovet av vissa planrättsliga åtgärder 

uppmärksammats för att kunna genomföra en ändamålsenlig utbyggnad. Det har likaså 

framförts önskemål om ändrad markanvändning för delar av planområdet för att 

åstadkomma en mer flexibel användning. Denna detaljplan ersätter delar av befintlig 

detaljplan och möjliggör för erforderliga ändringar.  

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Detaljplanen omfattar elva delområden med var för sig olika syften: 

För delområde 1, som i gällande detaljplanen är planlagt som skola och natur, är syftet 

att utöka användningen av den östra delen av det befintliga skolområdet för att 

möjliggöra vårdbostäder för äldre. Detta för att tillgodose ett framtida behov av 

äldrevård och skapa förutsättningar för möten över generationer samt att det ger positiva 

synergieffekter mellan verksamheterna. Ett tillägg och en justering av placering av 

transformatorstationer med syfte att betjäna mellersta delen av Steninge slottsby ingår 

också i delområdet. 

Delområde 2, 3 och 4 ligger i Steninge slottsbys lokala centrum kring Stenladugården 

och är i gällande detaljplan planlagt för bostäder med möjlighet till centrumverksamhet i 

bottenvåningarna. Här är syftet att möjliggöra för en mer flexibel markanvändning som 

innebär att det bli bostäder och centrumfunktioner i hela byggnaderna. I delområde 2 

och 3 är syftet också att möjliggöra för en souterrängvåning mot torget i söder genom 

justering av byggnadshöjd och våningsantal. Dessa åtgärder föreslås för att stärka det 

lokala centrumet. 

För delområde 5, som i den laga kraftvunna detaljplanen utgör naturmark, är syftet att 

möjliggöra för en transformatorstation som behövs för strömförsörjningen av de 

sydvästra delarna av Steninge slottsby.  

Delområdet 6 utgör naturmark i gällande detaljplan. Syftet med planändringen är att 

möjliggöra för en återvinningsstation. Dessutom tillförs ytterligare en 

transformatorstation som betjänar sydöstra delen av Steninge slottsby. 

För delområde 7 och 8 är syftet att införa ledningsrätter för allmännyttiga 

underjordiska ledningar och gemensamhetsanläggning för gångväg inom 

bostadskvartersmark. Dessa behövs för att säkerställa dagvattenhanteringen för den 

gällande detaljplanen.  

För delområde 9, som i gällande detaljplan är planlagt som natur, är syftet att 

möjliggöra för transformatorstation som ska försörja delar av norra Steninge slottsby. 

För delområde 10 och 11, som i gällande detaljplan är planlagt som bostadsmark och 

markreservat för gemensamhetsanläggningar för kvartersgata och gångväg, är syftet att 

korrigera placering av markreservaten för att bättre anpassa kvartersgata och gångväg 

till terrängen. 
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Karta över detaljplanens delområden 1 till 11. Dessa är markerade med röd linje och föreslås 

ersätta delar av den laga kraftvunnen detaljplan 305.  
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FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAPITLEN I MILJÖBALKEN 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att bestämmelserna i 3 och 4 kapitlen i MB tillgodoses 

i planförslaget och att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap MB iakttas. 

MILJÖBEDÖMNING  

Denna detaljplan föreslås ersätta delar av den lagakraftvunna detaljplanen 305. Därför 

är marken redan till största del ianspråktagen och denna ersättande detaljplan innebär 

främst ändringar inom kvartersmark. Kompensationsåtgärder sker för den mindre del 

naturmark som ianspråktas. Därför gör stadsbyggnadskontoret bedömningen att 

genomförandet av denna detaljplan inte antas medföra betydande miljöpåverkan så som 

avses i 6 kap 11 § Miljöbalken (1998:808). Någon formell miljöbedömning med 

tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer därför inte utföras. 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens genomförande kommer medföra en 

mindre påverkan på kulturmiljö, dagvatten och mark som är planlagd som natur. 

Detaljplanens påverkan på miljön redovisas under relevanta rubriker i denna handling. 

PLANFÖRFARANDE  

Kommunstyrelsen beslöt 2016-03-29 (§ 46) att lämna uppdrag till Bygg- och 

trafiknämnden att utarbeta förslag till detaljplan med standardförfarande enligt plan- och 

bygglagen (2010:900) för ändringar inom Steninge slottsby (KS/2015:685). 
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PLANOMRÅDET 

 
Översiktskarta över planområdet med delområden markerade i rött med gula siffror. Bakgrund 

ortofoto från 2017. 
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Läge, areal och markägoförhållanden  

Steninge slottsby är enligt befintlig detaljplan planlagt som ett bostadsområde med 

skola på de skogsklädda höjdpartierna i norr, samt ett lokalt centrum vid den befintliga 

stenladugården och trälogen i det öppnare landskapet i söder. Bostadsområdet är 

uppdelat i tio storkvarter som benämns som tun. Dessa är tydligt avgränsat med 

kvarlämnad naturmark mellan tunen. Bostadstunen tillsammans med skoltunet har 

numrerats 1-11.  

Planområdet är indelat i elva delområden som inte överensstämmer med tunen. 

Avgränsningarna för dessa är gjorda utifrån de delar av gällande detaljplan 305 för 

Steninge slottsby som bedöms vara i behov av att ändras genom denna ersättande 

detaljplan.  

Majoriteten av marken inom planområdet ägs av Steninge slott AB genom fastigheten 

Steninge 1:20. Allmän platsmark är avstyckad till fastigheten Steninge 8:1 och ägs av 

Sigtuna kommun. Området är under fastighetsbildning för bostadsändamål vilket 

innebär att flera mindre fastigheter har eller är på väg att bildas i bostadstunen. Om 

inget nämns inom parantes efter fastighetsbeteckning nedan är Stenige slott AB ägare 

till fastigheten. 

Delområde 1 utgör skolkvarteret i tun 5 med angränsande mark. Delområdet är beläget 

öster om huvudgatan inom i centrala delen av Steninge slottsby och är planlagt som 

skolområde och natur. Området avgränsas mot bostadskvarter av smala remsor 

naturmark med sparad skog i norr och syd. I öster angränsar området till skog i sluttning 

ner mot det öppna odlingslandskapet i Steningedalen. I sluttningen finns en 54 meter 

hög telemast. Området är det största delområdet inom den ersättande detaljplanen och 

omfattar omkring 29 500 kvm. 

Delområde 1 utgörs huvudsakligen av fastigheterna Steninge 1:174 och 1:180, i norr 

och söder ingår mindre delar av Steninge 8:1. Därutöver berör planen angränsande 

fastigheter: på andra sidan huvudgatan i väster angränsar delområdet till Steninge 1:87 

(skifte 1&2) och 1:31, på andra sidan naturmarken i norr angränsar fastigheterna 

Steninge 1:109 och 1:64 samt Steninge 1:26 (Steninge Slott Fastighet 8 AB), i söder 

angränsar området till Steninge 1:34 skifte 1 och 1:36 skifte 3. 

Delområdena 2, 3 och 4 ligger i södra delen av Steninge slottsby i det område som 

planeras att bli slottsbyns lokala centrum. Delområdena är planlagda som fristående 

byggrätter för bostad och centrumändamål med tillhörande tomtmark. De utgör norra 

och östra sidan av en planerad torgbildning vid den befintliga stenladugården och 

trälogen. I norr avgränsas de av huvudgatan för området. Öster om delområde 4 finns 

öppen mark som planeras användas för parkering för centrumområdet. Delområde 2 och 

3 är var och en ca 900 kvm stort och delområde 4 är ca 3800 kvm stort. 

Delområdena ligger helt inom Steninge 1:20 och angränsar till kommunens fastighet 

Steninge 8:1 vid huvudgatan. 

Delområdena 5 och 6 är belägna på naturmark strax norr om centrumområdet vid 

stenladugården, på var sin sida om huvudgatan som leder in i bostadsområdet i norr. 

Delområde 5 är ca 200 kvm stort och delområde 6 är ca 1300 kvm stort. 

Delområdena ligger inom kommunens fastighet Steninge 8:1. Norr om delområde 5 

angränsar fastigheterna Steninge 1:29 och 1:30 (Steninge slott fastighet 6 AB). 

Delområde 6 angränsar till fastigheterna Steninge 1:32 (Bostadsrättsföreningen Allén i 

Steninge slottsby), 1:34 och 1:35 i norr och Stenige 1:71 (Steninge Slott fastighet 1 AB) 

och 1:72 i öster. 
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Delområde 7 är ett mindre område i södra delen av bostadskvarteret tun 4 i västra delen 

av slottsbyn. Området avgränsas av kvartersgata i norr och naturmark i söder. I öst och 

väst avgränsas det av tomtmark för bostäder. Delområde 7 är ca 180 kvm stort. 

Delområdet ligger inom fastigheten Steninge 1:20 och angränsar till 

bostadsfastigheterna Steninge 1:93 och 1:92 i väster och öster. I norr angränsar den till 

blivande gemensamhetsanläggning för kvartersgata inom Steninge 1:20 och på andra 

sidan denna, bostadsfastigheterna Steninge 1:88 skifte 3 och 4. I söder angränsar 

området till kommunens fastighet Steninge 8:1. 

Delområde 8 är ett mindre område i nordöstra delen av bostadskvarteret tun 8 i, västra 

delen av slottsbyn. Området avgränsas av kvartersgata i söder och naturmark i norr, i öst 

och väst avgränsas det av tomtmark för bostäder. Delområde 8 är ca 100 kvm stort. 

Delområdet ligger inom fastigheten Steninge 1:20. Delområdet angränsar till 

bostadsfastigheterna Steninge 1:168 i väster och öster till mark som planeras avstyckas 

från Steninge 1:20 för bostadsändamål. I söder angränsar delområdet till blivande 

gemensamhetsanläggning för kvartersgata och på andra sidan denna angränsar 

bostadsfastigheterna Steninge 1:20 skifte 1. I norr angränsar området till kommunens 

fastighet Steninge 8:1 för naturmark. 

Delområde 9 är ett litet området på naturmark norr om tun 7 och det är ca 115 kvm 

stort. 

Delområdet ligger helt inom kommunens fastighet Steninge 8:1 och angränsar direkt till 

fastigheten Steninge 1:110 i söder och till 1:124 och 1:170 i på andra sidan huvudgata i 

öster. 

Delområde 10 och 11 ligger i södra respektive nordvästra delen av bostadskvarteret tun 

9. Delområde 10 begränsas av gemensamhetsanläggning för väg i norr och naturmark i 

söder. I öst och väst finns kvartersmark för bostäder. Delområde 11 avgränsas av 

naturmark i norr och fornlämning i söder. I öst angränsar gemensamhetsanläggning för 

kvartersgator och väst bostäder. Delområde 10 är ca 950 kvm stort och delområde 11 är 

ca 2000 kvm stort. 

Båda delområdena ligger helt inom fastigheten Steninge 1:20. Delområde 10 angränsar 

till fastigheterna Steninge 1:163 i på andra sidan naturmark i söder. Delområde 11 

angränsar till kommunala fastigheten Steninge 8:1 i norr. 
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Översiktskarta över fastigheter i och omkring planområdet. Delområdena är markerat med röd 

linje, fastigheter inom planområde markerad med röd fastighetsbeteckning, angränsande 

fastigheter är markerade med blå beteckning och övriga fastigheter med svart beteckning. 

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplanering 

Enligt gällande översiktsplan för Sigtuna kommun, antagen av kommunfullmäktige 15 

maj 2014, anges att Steninge slottsby utgör ett område för bebyggelseutveckling i 

anslutning till tätort. I denna typ av områden finns det möjlighet för tätorterna att 

utvecklas framöver. Genom att bygga i anslutning till tätorterna kan befintlig 

infrastruktur och service utnyttjas på bästa sätt och det skapar underlag för mer och 

bättre service i tätorterna. Kommunen ser positivt på en tätare blandad bebyggelse med 

bostäder, icke störande verksamheter samt service och handel. Översiktsplanen 

framhåller också som en av åtta utvecklingsstrategier att kommunen ska verka för en 

attraktiv och socialt hållbar miljö. Planeringen ska främja blandade stadsmiljöer där 

människor i olika livsskeden och livssituationer kan bo och verka i samma område. 
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Utsnitt ur Mark- och vattenanvändningskarta i Sigtuna kommuns översiktsplan 2014. Steninge 

slottsby är område B5. 

 

Riksintressen 

Södra delarna av planområdet (delområde 2 till 6 samt liten del av delområde 1) ingår i 

riksintresse för kulturmiljövården Steninge [AB 68]. I värdebeskrivningen för 

riksintresset framgår att det är en slottsmiljö vid vattenleden mot Uppsala med anor från 

järnåldern. Riksintresseområdet är huvudsakligen präglad av det sena 1600-talets 

anläggning, som visar levnadsbetingelserna för landets ledande skikt och herrgårdslivets 

förändringar fram till 1900-talet. Uttryck för riksintresset inom och i anslutning till 

planområdet är det av godsdriften präglade landskapet samt ekonomibyggnader, bl.a. 

den stora ladugården i sten från 1881. 

Kungsängens övnings- och skjutfält är beläget på andra sidan Mälaren i Upplands-Bro 

kommun och utgör riksintresse för totalförsvaret. Den verksamhet som konstituerar 

riksintresset innebär påverkan på omgivningen genom skottbuller som kan uppfattas 

som störande. Skjutfältets influensområde för skottbuller sträcker sig in i Sigtuna 

kommun. Hela planområdet är beläget inom influensområde för totalförsvarets 

riksintresse för Kungsängens övnings- och skjutfält.  
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Översiktskarta över riksintressen som påverkar planområdet. Röd heldragen linje är gränsen 

för influensområdet för Kungsängens övnings- och skjutfält och rödstreckat område är 

riksintresse för kulturmiljövården Steninge [AB 68].  

 

 

Båda dessa riksintressen har behandlats i gällande detaljplan 305 där utbyggnaden av 

Steninge slottsby bedömdes lämplig. Eftersom denna detaljplan har en begränsad 

omfattning och enbart omfattar tidigare planlagd mark bedömer Sigtuna kommun att det 

inte finns någon risk för påtaglig skada på de berörda riksintressena. 

Mellankommunala och regionala intressen 

I RUFS 2010 (Regional Utvecklingsplan för Stockholm) kategoriseras delar av Steninge 

slottsby som ”övrig regional stadsbygd”. Med detta menas områden med lägre 

tillgänglighet till kollektivtrafik vilka ”bidrar till regionens bostadsförsörjning genom 

varierade miljöer”. Steninge slottsby ligger också delvis inom Järvakilen, som i RUFS 

2010 pekas ut som en grön kil som går från landskapet i Sigtuna kommun in i 

Stockholms innersta delar. Järvakilen är bland annat betydelsefull som 

spridningssamband för olika arter och påverkar luftomväxling och klimatutjämning för 

Stockholms innersta delar. Järvakilen har hanterats i gällande detaljplan 305. 

Detaljplaner 

För planområdet gäller i dagsläget detaljplan nr 305 för Steninge slottspark (bostäder 

och handel) som vann laga kraft 2015-01-27. Planen innebär att bostäder kan uppföras i 

ett småskaligt område på skogsmark norr om Steninge slott. Den möjliggör också för en 

skola centralt placerad i området samt ett lokalt centrum vid befintliga stenladugården i 
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södra delen av området. Bostadsområdet är under utbyggnad med start av huvudgata 

genom området och markarbeten under 2016. De första bostäderna beräknas att 

uppföras under 2018. 

Det nu aktuella planförslaget kommer vid laga kraft att ersätta delar av denna detaljplan. 

 
Laga kraftvunnen detaljplan nr 305 för Steninge slottspark (bostäder och handel), de delar som 

föreslås ersättas markerade med röd linje.  

Bostadsförsörjningsprogram 

Enligt Sigtuna kommuns program för bostadsbyggande 2018-2022, antaget av 

kommunfullmäktige 2017, planeras Steninge slottsby att byggas ut med cirka 600 

bostäder fram till 2022 

 

Förutsättningar och förändringar 

Idag består Steninge slottsby till övervägande del av skogsmark som delvis avverkats i 

samband med förberedande markarbeten för utbyggande av bostadsområdet. I södra 

delen av området finns två kulturhistoriskt intressanta byggnader; stenladugården och 

trälogen, vilka planeras ingå i slottsbyns centrum. 
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Beskrivning av delområdena 

Nedan beskrivs nuvarande förhållande och vad som möjliggörs i varje delområde. 

Delområde 1 – skolområdet kompletterat med vårdbostäder för äldre 

Området är i gällande detaljplan planlagd att användas för skola på kvartersmark och 

natur på allmän platsmark. Inom området finns idag möjlighet att uppföra skola och 

förskola. Byggrätten inom skolområdet är begränsad till två våningar och högsta 

byggnadshöjd är 10 meter över markplanet. Den högsta exploateringsgraden är 0,4 i 

byggnadsarea per fastighetsarea. Området för skolanvändning är i gällande detaljplan ca 

23 500 kvadratmeter stort och utgörs av en röjd skogstomt som avgränsas av 

huvudgatan i väster och naturmark norr, öster och söder.  

Denna ersättande detaljplan innebär att det möjliggörs för vårdbostäder för äldre i den 

östligaste delen samtidigt som skolverksamhet kan bedrivas i västra delen av 

delområdet. Sigtuna kommuns översiktsplan 2014 framhåller som en av sina 

utvecklingsstrategier att kommunen ska verka för en socialt hållbar miljö. Planeringen 

ska främja blandade stadsmiljöer där människor i olika livsskeden och livssituationer 

kan bo och verka i samma område. Att kombinera boende för äldre och skola i samma 

område verkar för att möten över generationerna kan komma till stånd.  

 
Visualisering av möjlig utformning av skolområdet sett i perspektiv ovanför huvudgatan. Skola i 

förgrunden, förskola till höger och vårdbostäder för äldre i bakgrunden. 

I och med att delar av skolans ursprungliga område tas i anspråk av vårdbostäder är det 

viktigt att säkerställa barns tillgång till friyta. Därför justeras skolans användningsgräns 

så att skolgårdens yta kan bibehållas. Detta görs genom att del av det som i detaljplan 

305 utgörs av naturmark söder om skolområdet införlivas i skolområdet. Genom denna 

justering kommer friyta för skolgård och förskolegård ligga nära Boverkets 

rekommendationer om 30 kvm per elev för grundskola och 40 kvm per barn för förskola 

 

 

För att rymma anslutningsväg till särskilt boende ändras också användningsgränsen mot 

naturmark någon meter i norr. 

För att rymma planerad skola, förskola och idrottshall men samtidigt ge en flexibel 

byggrätt regleras byggytan och nockhöjd. Utnyttjas full byggrätt genom att maximera 
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våningar på all bebyggelse kommer skolan kunna rymma fler än de 500 barn som 

dagens friyta är beräknad för. 

Byggrätten för vårdbostäder för äldre får en nockshöjd om max 56 meter över 

nollplanet. Detta möjliggör tre våningar med normal takhöjd samt en suterrängvåning 

mot öster. Exploateringsgraden är 0,3 i byggnadsarea per fastighetsarea. 

I samband med justerad gräns mellan naturmark och skolområde i söder, flyttas yta för 

tekniska anläggningar avsedd för transformatorstation så att fri passage till naturmarken 

kan säkras söder om transformatorstationen. Ytterligare en yta för tekniska anläggningar 

avsedd för transformatorstation läggs till norr om skolområdet då strömförbrukningen i 

området har blivit högre än tidigare beräknat.  

Med de planlagda ändringarna följer möjligheter för en utökad offentlig service och 

antal arbetsplatser i form av äldrevård. Detaljplanen är flexibel på så sätt att om inga 

vårdbostäder kommer tillstånd kan den östra delen av delområdet också användas för 

skola. 

 

 

 

 

 
Förslag på placering av skola, förskola och särskilt boende. 
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Planerad skola. 

 

 

Planerad förskola 

 

 

Planerad Idrottshall 

 

 

 

 

Planerad byggnad för särskilt boende 
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Delområde 2,3 och 4 – centrumområdet vid stenladugården 

Steninge slottsbys naturliga centrum är området kring den befintliga stenladugården och 

trälogen. I stenladugården finns befintliga butiker, handelsträdgård och ytor för 

utställningar och sammankomster samt en restaurang. Trälogen i väster är i behov av 

renovering och kan tillsammans med stenladugården användas till verksamheter som är 

anpassade till byggnadernas kulturvärden. Genom en medveten lokalisering av nya 

byggrätter bildas ett yttre rum, en tydligt gestaltad samlingsplats med både torg- och 

parkkaraktär. 

Ändringar i denna detaljplan syftar till att göra användningen av området mer flexibelt. 

Detta sker genom att förutom bostäder tillåta centrumverksamhet på alla våningsplan i 

ateljéerna (delområde 2 och 3) och magasinet (delområde 4). Detta möjliggör att 

byggrätterna får förändringsbart användningssätt som kan anpassas efter skiftande 

behov. Förutom för bostadsändamål kan de exempelvis användas till handel, som hotell- 

och konferensanläggning eller för vuxenutbildning. 

För ateljéerna (delområde 2 och 3) möjliggörs också att en suterrängvåning kan 

anordnas mot torget i söder. Detta föreslås ske genom ersättande bestämmelse rörande 

byggnadshöjd och våningsantal.  

För att inte den nya byggnaden magasinet ska dominera över de befintliga 

kulturhistoriskt intressanta byggnaderna ska denna höjdmässigt överensstämma med 

trälogen på andra sidan av torget. I gällande detaljplan finns bestämmelse om högsta 

tillåtna takfotshöjd om 34,65 meter över nollplanet för både trälogen och magasinet. I 

denna ersättande detaljplan överförs denna bestämmelse för magasinet avrundat till 34,6 

meter över nollplanet. För att också säkerställa de lägre ateljéernas underställda roll 

föreslås en ca fyra meter lägre byggnadshöjd för dessa om 30,5 meter över nollplanet. 

 

 

 
Översiktsbild över området kring stenladugården. Befintliga byggnader i färg, nya byggrätter i 

gråskala. 
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Sektioner över möjliga och befintliga byggnader.  

 

 

 

Sektion visar att Stenladugårdens taksiluett kommer vara dominerande och visuellt skymmer de 

planerade ateljébyggnaderna då marken framför sluttar ner mot slottet vid vattnet. 

 

 

 

Vy från slottet. 
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Genom planens föreslagna förändringar förbättras möjligheten för utveckling av nya 

verksamheter i anslutning till stenladugården. Detta kommer de boende i Steninge 

slottsby till del och utvecklar Steninge slott som ett besöksmål för hela regionen. 

Delområde 5 och 9 – nya transformatorstationer 

Områdena utgörs i gällande detaljplan av naturmark. I områdena möjliggörs för 

transformatorstation vilket föreslås ske genom användningen teknisk anläggning. 

Delområde 6 – ny återvinningstation och transformatorstation 

Området utgörs i gällande detaljplan av naturmark och föreslås i denna detaljplan att 

användas för återvinningsstation för området. Placeringen är vald för att ligga centralt i 

området där alla boende passerar. Detta föreslås ske genom att användningen naturmark 

ersätts av återvinningsstation och gata. Marken asfalteras och ett nytt plank för 

avskärmning mot bebyggelse uppförs kombinerat med att ny växtlighet planteras och 

befintliga träd behålls för att ge anläggningen ett tilltalande uttryck. 

Delområde 7 och 8 – nya markreservat för underjordiska ledningar inom tun 4 

och 8 

Områdena utgörs i gällande detaljplan av kvartersmark för bostäder med byggrätt för 

bostadshus i två våningar. Ersättande detaljplan innebär att det kan användas för 

markreservat för underjordiska allmännyttiga ledningar. Dessa behöver ändras då 

höjdsättningen leder till annan placering av dagvattenledningar i tunen. 

Delområde 10 och 11 – förändrade markreservat och byggrätter inom tun 9 

Delområde 10 och 11 inom tun 9 är i gällande detaljplan planlagd som bostadsmark på 

kvartersmark. En del av delområdena är planlagda som markreservat för 

gemensamhetsanläggning för kvartersgator och gångvägar samt allmännyttiga 

underjordiska ledningar. Detta är mark som inte får bebyggas. Vid projektering av 

kvartersgator i tun 9 innebär höjdförhållandena att föreslagen placering av 

kvartersgatorna inte fungerar höjdmässigt. Därför möjliggör detaljplanen en flytt av 

dessa markreservat för att få till en fungerande höjdsättning av gatorna. Samtidigt 

möjliggör planen att den tidigare placeringen av markreservaten kan bebyggas på 

samma sätt som omkringliggande tun 9. Därför har samtliga planbestämmelser som 

gäller den byggbara marken överförts från detaljplan 305 till denna detaljplan. 
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Illustration av ändringar av markreservat inom tun 9. Område markerat med orange (g1) utgör 

markreservat för gångvägar som utgår och ersätts med ny placering på mörkgrön yta. Område 

markerat med rött (g2) utgör markreservat för kvartersgata och allmännyttiga underjordiska 

ledningar som tas bort och ersätts av ny placering på ljusgrön yta. Svart punktstreckad linje 

utgör planområdesgräns för respektive delområde. 

 

 
Förslag till utformning av bostäder vid delområde 10 och 11 inom tun 9. 
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Trafik och tillgänglighet 

Gatunät 

Tillkommande bebyggelse angörs via planlagd huvudgata som löper centralt genom 

området. En ny tillfartsgata till återvinningsstationen föreslås i denna detaljplan. 

Gång- och cykeltrafik 

Längs planlagd huvudgata planeras GC-banor anläggas längs båda sidor om körbanan 

som ansluter till föreslagen bebyggelse. För att möjliggöra en säker skolväg för barn 

från intilliggande områdena Östra Steninge och Valsta studeras kompletterande gång- 

och cykelbana från skolområdet österut. 

Kollektivtrafik 

Befintligt planlagd huvudgata är dimensionerad för buss med hållplatslägen i anslutning 

till stenladugården och skolområdet. Från Stenige slottsby är det ca 5 kilometer till 

Märsta station. 

Parkering och angöring 

Vid skola och förskola ska behovet av cykelparkering för elever och lärare tillgodoses 

och placeras i närheten av skolans entréer. Lämplig cykelparkeringsnorm för grundskola 

bedöms vara 0,7 per elev.  

Vid bostäder och verksamheter vid Stenladugården bör cykelparkeringar ur trygghets- 

och tillgänglighetssynpunkt förläggas nära bostädernas och verksamheternas entréer. 

Lämpligt antal cykelparkeringar är 3 st per 100 kvm bostad och 10 st per 1000 kvm 

BTA verksamheter. 

All bilparkering sker på kvartersmark. Yta för parkering för bostäder och 

centrumsändamål finns avsatt i anslutning till byggrätterna vid Stenladugården 

(delområde 2, 3 och 4). Parkeringsnormen för boendeparkering är 2,0 p-platser för 

radhus, kedjehus och villor. För flerbostadshusen gäller 1,0 p-platser per lägenhet 

 
 

För skolområdet har ett förslag för parkeringsutformning studerats närmare. Yta för ca 

35 platser för personalparkering till skola och förskola finns avsatt i norra delen av 

skolområdet längs infartsväg till det särskilda boendet. Vid eventuellt större behov av 

parkering finns möjlighet att samutnyttja parkeringar vid stenladugården ca 400 m söder 

om skolområdet. Stenladugårdens parkeringar förväntas främst att användas utanför 

skoltid vilket möjliggör ett samutnyttjande. 

För vårdbostäderna finns plats för ca 9 parkeringar längst in vid angöringsgata. Här 

finns också plats för vändplan för större transporter till vårdboendet. 

Besöksparkering och plats för att hämta och lämna barn har avsetts närmast huvudgatan 

i sydost. Möjlighet finns att samordna denna med vändplats för leveranser till skola och 

förskola. Detta föreslås ske genom en tidsreglering när leveranser och parkering kan 

nyttja platsen så att den kan samutnyttjas över dygnet. Om inte denna lösning väljs finns 

möjlighet att förlägga parkering i söder och låta vändplan för leveranser och parkering 

vara separerade. 
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Tillgänglighet 

Nya byggnader ska utformas enligt gällande regler och föreskrifter för tillgänglighet. 

Utemiljön ska utformas på ett sådant sätt att rörelse- och funktionshindrade enkelt ska 

kunna orientera sig och ta sig fram. 

 

Natur och kultur  

Mark och vegetation 

Steninge slottsby är beläget på ett skogsklätt höjdparti vilket gör att karaktären av 

odlingslandskap fortfarande är tydlig öster om området där en uppodlad dalgång skiljer 

området från Östra Steninge.  

Inom skolområdet (delområde 1) föreslås träd bevaras i södra och östra delen. Det 

utvidgade skolområdet som tidigare har varit planlagt som natur ges 

egenskapsbestämmelsen att naturmarkens karaktär ska bevaras, detta för att bevara 

skogen och de upplevelsevärden den ger när den förs över på kvartersmark. 

Geotekniska förhållanden 

Kvartersmarken med byggrätter för skola och vårdbostäder för äldre samt bostäder 

(delområde 1, 10 och 11) ligger på sandig moränmark med inslag av berg i dagen vilket 

inte bedöms medföra några problem vid grundläggningsarbeten. Byggrätterna vid 

Stenladugården (delområde 2 till 4) är placerade på glacial lera. Detaljerade 

grundundersökningar kommer att utföras i samband med byggprocessen. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Miljökvalitetsnormer som bedöms vara aktuella för planområdet är MKN för vatten. 

Recipient för dagvatten är vattenförekomsten Märstaån SE661509-161755. Märstaåns 

ekologiska status är måttlig och kemisk status uppnår inte god kvalitet. 

Miljökvalitetsnormen anger att Märstaån ska uppnå god ekologisk status år 2027.  

Denna detaljplans ringa omfattning bedöms inte försvåra målet att uppnå 

miljökvalitetsnorm till år 2027. 

Fornlämningar och byggnadsminnen 

Inom planområdets delområden finns inga registrerade fornlämningar enligt 

Riksantikvarieämbetet. Söder om område 11 i tun 9 finns ett röse som klassats som 

fornlämning med beteckning Odensala 559. Denna fornlämning har skyddats inom 

befintlig detaljplan 305 genom att planläggas som naturområde på kvartersmark. Denna 

ersättande detaljplan har ingen påverkan på detta fornlämningsområde.  

Steninge Slott, Stenladugården och Steninge allé utgör byggnadsminnen. För att skydda 

Stenladugården särställning som byggnadsminne hålls byggnadshöjderna på ändrade 

byggrätter (delområde 2 och 3) nere för att deras underordnade ställning jämte 

Stenladugården ska bli tydlig. 
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Byggnadsminnet Steninge slott enligt länsstyrelsen i Stockholms läns beslut 1988-10-17. Dnr 

11.392-38-87 

Störningar och risk 

Det finns i planområdets närhet inte några verksamheter som kan förväntas medföra 

problem med ljud, luft eller sanitära förhållanden. Ljud från flygverksamheten vid 

Arlanda eller verksamheten vid totalförsvarets skjutområde kommer periodvis att kunna 

höras men den bullerutredning som togs fram till detaljplan 305 bedömer att det ryms 

inom rekommenderade riktvärden för flyg- respektive skottbuller. 

Trafikbuller 

En bullerutredning togs fram i samband med detaljplan 305. Enligt denna beräknas inte 

bullret överskrida riktvärdena på 55 dB(A) ekvivalentnivå och 70 dB(A) på maximal 

nivå från vägtrafik i någon del av delområdena i denna detaljplan. En ny 

trafikbullerberäkning bedöms därför inte behöva tas fram. 

För att förhindra bullrig skolgårdsmiljö i delområde 1 är skolbyggnad och parkering 

planerade att placeras närmast gatan där det bullrar mest vilket skyddar skol- och 

förskolegård. Det planerade vårdboendet för äldre är placerad längst från gatan i öster 

där det bullrar minst.  

Vid delområde 2,3 och 4 är byggrätterna för bostäder och centrumverksamhet placerade 

så att de skärmar av mot huvudgatan. En tystare sida kan på så sätt anordnas för 

uteplatser in mot torget i söder och väster. 

Radon  

Enligt kommunens översiktliga kartering är markradonvärdena normala inom 

delområde 1, 10 och 11. För delområde 2, 3 och 4 är markradonvärdena låga.  
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Telemast 

Öster om delområde 1 finns en 54 meter hög telemast. Ett säkerhetsavstånd har lämnats 

till kvartersmark för att säkerställa att denna mast vid ett eventuellt haveri inte kan falla 

in över bebyggelse och tomtmark. 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Kommunen är huvudman för vatten- och avloppssystem till vilket fastigheterna kan 

anslutas. 

Dagvatten 

En dagvattenutredning daterad 2013-09-24 har tagits fram till gällande detaljplan 305 

för Steninge slottsby och området byggs ut med de åtgärder för hantering av dagvatten 

som denna föreslår. Eftersom denna ersättande detaljplan för mindre delar av området 

främst berör nyligen planlagd kvartersmark har inte en ny dagvattenutredning tagits 

fram. Befintliga och planerade dagvattenåtgärden kan nyttjas även vid dessa mindre 

åtgärder. En mindre korrigering sker för att möjliggöra dagvattenhantering i tun 4 och 8 

genom att tillföra nya markreservat för allmännyttiga ledningar i delområde 7 och 8. 

För att kompensera för att små delar av naturmark tas i anspråk för skolans utvidgade 

skolgård (delområde 1) och för tekniska anläggningar och återvinningstation 

(delområde 5, 6 och 9) görs kompensationsåtgärder inom skolområdet som är det största 

delområdet. Här införs ytterligare bestämmelser jämfört med detaljplan 305 genom att 

garantera infiltration i den före detta naturmark som överförs till skol- och 

bostadsanvisning. Detta sker genom bestämmelse om bevarande av naturmarken och att 

marken inte får hårdgöras. Dessutom begränsas hårdgörningsgraden av skolgården 

genom att 30% av denna inte får hårdgöras.  

BARNKONSEKVENSER 

Det finns i dagsläget ännu inga boende i området och därför har det inte varit möjligt att 

ge framtidens berörda barn möjlighet att uttrycka sina åsikter. 

Ett område som bedöms viktigt för barn är skolområdet. För att garantera skol- och 

förskolebarnens behov av friyta vid en utvidgad användning av skolområdet, har 

skolgårdsytan utökats genom en utvidgning av skolområdet på tidigare naturmark. 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidsplan  

 

 

 

 

Uppskattad tidsplan för planprocessen: 

Beslut om Samråd Btn AU  →  april 2018 

Beslut om Granskning Btn  →  november 2018 

Beslut om Antagande Btn  →  mars 2019 

Laga Kraft  →  Ca 3 veckor efter antagande om beslutet 

om antagande inte överklagas 

Huvudmannaskap 

Sigtuna kommun är huvudman för allmän platsmark och kommer därmed ha den 

framtida driften för dessa områden. Den allmänna platsen består av naturmark, gata och 

återvinningsstation. 

Avtal 

Planavtal har tecknats mellan Sigtuna kommun och Steninge slottsby AB 2017-01-20. 

Steninge slottsby AB bekostar samtliga av stadsbyggnadskontorets utförda arbeten i 

samband med framtagandet av detaljplanen och tillhörande utredningar. 

Exploateringsavtal ska tecknas mellan Sigtuna kommun och Steninge slott AB/ innan 

detaljplanen antas av bygg- och trafiknämnden. I avtalet ska ansvars- och 

kostnadsfördelning för allmän platsmark, kvartersmark, fastighetsbildning m.m. 

regleras. 

 

 

 

 

 

 

 

Här befinner 

sig planen nu 
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Ansvarsfördelning 

 

Åtgärd  Utförs av Finansieras av  

Planarbetet  Sigtuna kommun Steninge slottsby AB 

Exploateringsförberedande 

åtgärder 

t.ex. utredningar  

Steninge slottsby AB Steninge slottsby AB 

Projektering av allmän plats Sigtuna kommun Steninge slottsby AB 

Iordningsställande av allmän 

plats för gatuanläggningar 

och återvinningsstation 

inklusive underjordiska 

avfallsbehållare. 

Sigtuna kommun Steninge slottsby AB 

Projektering, anläggande 

och bebyggande av 

kvartersmark för bostäder 

och centrumverksamhet 

Exploatör Exploatör 

Projektering, anläggande 

och bebyggande av 

kvartersmark för skola och 

vårdbostäder 

Exploatör Exploatör 

Ansöka om och bekosta 

fastighetsbildning m.m.inom 

kvartersmark 

Exploatör Exploatör 
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Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning 

Fastighetsägaren ansöker om och bekostar erforderliga fastighetsbildnings- och 

anläggningsåtgärder för planområdet hos Lantmäteriet, vilka också prövar ansökan och 

utför åtgärderna. Detta ansvar regleras i exploateringsavtalet. 

Detaljplanen föranleder en fastighetsreglering mellan den kommunala fastigheten 

Steninge 8:1 och Steninge 1:174/1:180. Del av Steninge 8:1, område A, är ca 885 

kvadratmeter och område B är ca 3680 kvadratmeter. 

 

Förslag till fastighetsreglering mellan Steninge 8:1 och Steninge 1:174 och 1:180. 

Gemensamhetsanläggning  

Markreservat för gemensamhetsanläggning (g1) för ändamål gångväg och grönytor har 

avsatts i detaljplanen.  

Markreservat för gemensamhetsanläggning (g2) för ändamål kvartersgator har avsatts i 

detaljplanen.  

Behov av och andelstalen för gemensamhetsanläggningar prövas i lantmäteriförrättning, 

efter ansökan från fastighetsägaren. 

Ledningsrätter 

Inom delområde 7, 8 och11, enligt plankartan skapar detaljplanen markreservat för 

allmännyttiga underjordiska ledningar. Markåtkomsten säkras med ledningsrätt eller 

officialservitut som prövas av Lantmäteriet.  

 

Inom delområde 2 och 4 går en befintlig ledningsrätt för starkström till förmån för 

Sigtuna Energi AB. Det är Vattenfalls ledning, ledningsrätten gick över i samband med 
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köpet av Sigtuna Energi. Vattenfall kommer se till att ledningsrätten tas bort, men 

någon förrättning är ännu ej sökt. 

 

I samband med förrättningar av ledningsrätter och gemensamhetsanläggningar kan det 

uppstå ersättningsfrågor för upplåtelse av mark. 

 

Tekniska frågor 

Områden utlagda som tekniska anläggningar i detaljplanen ägs av Sigtuna kommun.  

Fastighetsägare som önskar uppföra teknisk anläggning inom kvartersmark ska söka 

bygglov och schaktningstillstånd. Ledningsbolag som önskar anlägga teknisk 

anläggning inom kommunens fastighet, ska ansöka om bygglov, schaktningstillstånd 

och säkerställa markåtkomsten där detta behövs. 

Administrativa frågor 

Genomförandetiden slutar 5 år efter det att planen vunnit laga kraft. 

MEDVERKANDE I PROJEKTET 

Lars Svensson Planarkitekt, Stadsbyggnadskontoret 

Emma Karlsson Mark- och exploateringsingenjör, Stadsbyggnadskontoret 

 

 

 

Märsta  2019-03-19 

 

 
Andreas Thoor  Lars Svensson 

Planchef   Planarkitekt 

 

 

Emma Karlsson  

Mark- och exploateringsingenjör 
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Detaljplan för  

Plankorrigeringar inom Steninge 
Slottsby   
omfattande del av fastigheterna Steninge 1:20 
m.fl. i Sigtuna kommun, Stockholms län 

 

Antagandehandling  

GRANSKNINGSUTLÅTANDE  

GRANSKNINGSFÖRFARANDE  

Detaljplanen har varit utsänd för granskning från 29 november till och med 20 

december 2018. 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. 

INKOMNA YTTRANDEN 

Skriftliga yttranden har under granskningstiden inkommit enligt nedan: 

 

 Yttrande utan 

erinran 

Yttrande med 

synpunkter 

Sakägare enligt 

fastighetsägar- 

förteckning 

Synpunkter som 

ej tillgodosetts 

1. Försvarsmakten x    
2. Trafikverket x    
3. Hyresgästföreningen i Sigtuna x    
4. Sigtuna Vatten & Renhållning  x   
5. Interoc Fastighetsutveckling  x x  
6. Miljö- och hälsoskyddskontoret x    
7. Skanova AB x    
8. Trafikförvaltningen x    
9. Länsstyrelsen Stockholm x    
10. Lantmäteriet  x   
11. Brandkåren Attunda x    
12. Stockholm Exergi x    

SAMMANFATTNING AV INKOMNA YTTRANDEN MED SYNPUNKTER 

Inkomna yttranden kan läsas i sin helhet på Stadsbyggnadskontoret. 
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4. Sigtuna Vatten & Renhållning 

4.1 Vatten  och spillvatten 

I plankartan behöver planbestämmelsen g2 kompletteras med gemensamhetsanläggning 

för VA-servis. 

4.2 Dagvatten  

Hänvisning till gammal dagvattenutredning i texten under rubriken dagvatten.  Det finns 

en nyare utredning som Structor utfört  pm 2016040 l. I övrigt inga synpunkter. 

4.3 Avfallsfrågor 

Det behövs ett separat möte angående avfallshanteringen i detaljplanen för att samordna  

och gå igenom alla avfallsfrågor med tanke på trafikering, arbetsmiljö och typ av 

behållare mm. De är viktigt att bostäder utformas för att främja sortering av avfall. 

Hantering av hushållsavfall kan ske via miljö bodar och insamling i kärl eller via stora 

markbehållare eller via unde1jordiska stora kassuner.  Vi kan tömma samtliga dessa 

system, men det måste alltid tas hänsyn till arbetsmiljölagstiftning och trafikregelverk 

Det måste finnas framkomlighet och plats för angöring samt att tömning kan ske utan 

risk. De nya förordningama (2018:1462) och (2018:1463) om producentansvar för 

förpackningar och returpapper gör att fastighets-/kvmtersnära insamling  av dessa 

material  behöver möjliggöras. 

Kommentar 

4.1 Infört markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar på skaftvägen utmed 

skoltomt.  

4.2 Uppdaterat datum till aktuell utredning. 

4.3 Planen möjliggör för olika lösningar, avfallsfrågorna hanteras vidare i samband 

med bygglovsprövning. 

5. Interoc Fastighetsutveckling 

5.1 Begränsar nyttjanderätt  

Vi stödjer inte en detaljplaneändring av delområde 7 i Tun 4 som delar tomterna 1:182 

och 1:183 då detta begränsar möjligheten för lnteroc Fatighetsutveckling AB:s 

möjlighet att utnyttja tomternas potential. Vi yrkar därför på att beteckningen g1 tas bort 

ur den föreslagna detaljplaneändringen. 

5.2  Genomförande av u 

lnteroc Fastighetsutveckling AB vill också meddela att man inte har någon åsikt om 

definitionen B och u i den föreslagna detaljplanen annat än att det kan uppkomna 

problem kopplat till kulvertering/dragning av bergvärmeledning mellan fastigheterna 

1:182 och 1:183 genom beteckning u och vill därför på ett tidigt skede ha dialog om hur 

en möjlig dragning av underjordiska ledningar enligt u skulle genomföras. 

Kommentar 

 Planens syfte är för delområde 7 att införa ett markreservat för allmännyttiga 

underjordiska ledningar och möjliggöra ett markreservat för gemensamhetsanläggning 

för gångväg inom kvartersmark.  

5.1 I samband med skapandet av u- området skapades även ett extra markreservat för 

gemensamhetsanläggning för gångväg. Ett befintligt markreservat finns ca 150 m öster 
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om det föreslagna. Det extra markreservatet bedöms inte så betydelsefullt och har 

därför tagits bort. Sökandets yrkan har beaktas.  

5.2 U-område är ett markreservat, ska en ledning förläggas i området så krävs det att 

en rättighet bildas (då är markägaren med i processen). 

10. Lantmäteriet 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 

10.1 u-område saknas 

Inom delområde 2 och 4 går en befintlig ledningsrätt för starkström till förmån för 

Sigtuna Energi AB. Det finns dock inget u-område ut- lagt i den aktuella sträckningen i 

plankartan. Utan u-område kan ledningsdragningen för allmänna ändamål bli 

planstridig. Om det är kommunens avsikt att ledningarna ska tas bort behöver detta 

beskrivas i planbeskrivningen. I annat fall är det oftast lämpligt att plankartan 

kompletteras med u-område. 

Kommentar 

10.1 Det är Vattenfalls ledning. Ledningsrätten gick över i samband med köpet av 

Sigtuna Energi. 

Vattenfall kommer se till att ledningsrätten tas bort, men någon förrättning är ännu ej 

sökt. 

STADSBYGGNADSKONTORETS STÄLLNINGSTAGANDE 

Sammanfattningsvis innebär yttrandena att: 

 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar på skaftvägen utmed 

skoltomt har lagts till. 

 Markreservat för gemensamhetsanläggning för gångväg i Tun 7 har tagits bort. 

 

SYNPUNKTER SOM EJ TILLGODOSETTS UNDER PLANPROCESSEN 

Alla synpunkten har tillgodosetts. 

MEDVERKANDE I PROJEKTET 

Detaljplanen är upprättad av stadsbyggnadskontoret. 

 

Märsta 2019-03-19 

Andreas Thoor   Lars Svensson 

Planchef    Planarkitekt 
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