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Detaljplan för fastigheter inom del av Ella Park 

HANDLÄGGNING 

Planen handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900 (efter jan 2015).  

SAMMANFATTNING 

Granskningshandlingarna godkändes av Stadsbyggnadsnämnden 2018-03-20,  

§ 63. Planförslaget har varit föremål för granskning under perioden 2018-04-03 till 

2018-04-24 under vilken sakägare, remissinstanser och andra intressenter givits 

tillfälle att yttra sig.  

 

De synpunkter som inkommit i form av skriftliga yttranden berör i huvudsak:  

 Planläggningen på fastighet Ensta 11:19 gällande prickmark, 

byggnadshöjd, våningsantal, begränsning av antalet lägenheter per 

fastighet samt användningen centrumändamål. 

 Omvandlingen av Stråkvägen gällande planbestämmelser för GATA, 

centrumändamål och möjligheten att sammanbygga byggnader i 

fastighetsgräns. 

 Planområdets villakaraktär. 

 Trafik inom planområdet. 

 Planförutsättningar. 

 Bestämmelse om laga ordning.  

 Hantering av bygglovsärendet på Lövbacken 8. 

 Ny fastighet längs södra delen av Bagarevägen. 
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INKOMNA YTTRANDEN 

 

Sakägare    Anmärkning   

1. Fastighetsägare, Ensta 11:18 

2. Fastighetsägare, Ella park 6:31 

3. Fastighetsägare, Ensta 11:21 

4. Fastighetsägare, Ensta 12:13  Inlämnad namnlista 

5. Fastighetsägare, Ensta 11:2 

6. Fastighetsägare, Ensta 11:1 

7. Fastighetsägare, Ella park 8:12 

8. Fastighetsägare, Kören 9 

9. Fastighetsägare, Ella park 9:4 

10. Fastighetsägare, Ensta 10:25 

11. Fastighetsägare, Ensta 11:14 

12. Fastighetsägare, Ella park 8:10 

 
Myndigheter och andra remissinstanser 

13. Länsstyrelsen   Ingen erinran 

14. Norrvatten   Ingen erinran 

15. Lantmäterimyndigheten, Täby kommun Ingen erinran 

16. Trafikförvaltningen SLL  Ingen erinran 

17. Svenska kraftnät   Ingen erinran 

18. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsfrågor Ingen erinran 

19. Stockholm Exergi   Ingen erinran 

20. Storstockholms brandförsvar (SSBF) Ingen erinran 

INFORMATION VIA LEDNINGSKOLLEN 

Ledningsägare har inkommit med lägesinformation om deras ledningar via 

www.ledningskollen.se, underlaget har använts löpande i planarbetet.  

SAMMANFATTNING AV YTTRANDEN, MED KOMMENTARER 

Inkomna yttranden redovisas nedan i sammanfattad och förkortad form med 

samhällsutvecklingskontorets kommentarer. Yttrandena i sin helhet finns i 

stadsbyggnadsnämndens diarium. 

 

  

http://www.ledningskollen.se/
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SAKÄGARE 

 

1. Fastighetsägare, Ensta 11:18 

Undertecknad anser att föreslagna bestämmelser för fastighet Ensta 11:18 är 

bra. Däremot ges synpunkter på planläggningen på fastighet Ensta 11:19, de 

synpunkterna är:  

 Det är inte motiverat att avsätta en så stor yta för mark där byggnad inte 

får uppföras. Om syftet är att bevara karaktären på fastigheten borde 

även byggnaden ges någon form av skyddsbestämmelse. 

Konsekvenserna av föreslagen reglering skulle bli att en eventuell ny 

högre byggnad tvingas placeras omotiverat nära grannfastigheten Ensta 

11:18 och påverka denna negativt. 

 Befintlig byggnad på fastighet Ensta 11:19 upplevs idag vara tre våningar, 

dock med en lägre byggnadshöjd om ca 8 meter vid butiksfasaden. 

Byggnadshöjden in mot gården är lägre, ca 5 meter då byggnaden ligger i 

suterräng. Undertecknad uttrycker rädsla när detaljplanen tillåter både en 

förhöjd byggnadshöjd till 10 meter och en mindre byggbar del av 

fastigheten.  

 Undertecknad föreslår att den triangulära prickade marken tas bort så att 

möjlighet till en större byggnad ges mot vägen istället för längre in på 

fastigheten. Det skulle innebära bättre solförhållanden för eventuella 

framtida byggnader och boende. Alternativt kan 8 meter prickmark läggas 

till mot fastighet Ensta 11:18 i syfte att minimera risk för insyn. 

 Undertecknad är dessutom högst tveksam till användningen C, 

centrumändamål, på ovan nämnd fastighet. Om syftet är att kunna nyttja 

befintlig lokal är H, handel, en lämpligare användning. Användningen C 

innebär stora konsekvenser för kringliggande grannar och en osäkerhet i 

vad som avses. Ensta 11:19 avviker redan idag från övrig bebyggelse i 

området med en befintlig byggnad i tre våningar och kommer avvika än 

mer med den nya detaljplanens regering om 10 meter byggnadshöjd och 

centrumändmål.  

 

Kommentar:  

Yttrande avseende fastighet Ensta 11:19 besvaras samlat under ”Bemötande av 

vanligen förekommande synpunkter” på sidan 12. 
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2. Fastighetsägare, Ella park 6:31 

Undertecknad ställer sig frågande till varför prickmark föreslås i anslutning till 

gata och varför byggnadshöjden skiljer sin inom planområdet. Exempelvis 

föreslås tre våningar och 10 meter byggnadshöjd mot Willys medan det inom 

andra områden endast tillåts två våningar och 7 meter byggnadshöjd. 

 

Kommentar:  

Den prickmark som föreslås i anslutning till gata innebär att marken måste 

lämnas obebyggd. Syftet är att bevara grönska i anslutning till gaturummet vilket 

är karaktärsskapande för området och viktigt för fördröjning av dagvatten. 

En högre bebyggelse möjliggörs längs Turebergsvägen som är en större gata i 

anslutning till planområdet. Samhällsutvecklingskontoret bedömer att platsen 

klarar en högre bebyggelse utan att villakaraktären i området går förlorad. En 

högre bebyggelse längs Turebergsvägen bedöms inte påverka kringliggande 

fastigheter avseende skuggbildning. Fastigheterna ligger i planområdets norra 

del vilket innebär att skuggorna till största del kommer falla norrut och därmed 

inte utgöra olägenhet för grannar. I övriga delar av planområdet föreslås en lägre 

bebyggelse likt dagens rådande bebyggelsekaraktär. 

 

3. Fastighetsägare, Ensta 11:21  

Undertecknad emotsätter sig bestämmelsen i detaljplanen som möjliggör för tre 

våningar byggnation på fastigheten Ensta 11:19 eftersom det förändrar villa-

karaktären, ökar trafiken till området och bullernivån liksom försämrar luften i 

området. Undertecknad emotsätter sig även att Bagarevägen planeras att 

ytterligare bebyggas på den södra delen av vägen. Detta på grund av liknande 

anledning som tidigare uppgivits.  

 

Kommentar:  

Yttrande avseende fastighet Ensta 11:19 besvaras samlat under ”Bemötande av 

vanligen förekommande synpunkter” på sidan 12. Planförslaget möjliggör för en 

ny fastighet i södra delen av Bagarevägen. Denna är redan idag planlagd för 

bostadsändamål i detaljplan S154. Placeringen av fastigheten bedöms lämplig 

utifrån att befintlig infrastruktur kan nyttjas av fastigheter på två sidor om vägen. 

Fastigheten är en naturlig fortsättning av befintlig bebyggelse, invid en 

återvändsgata och inbäddad i grönska. Hänsyn har tagits till intilliggande 

elljusspår.  
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4. Fastighetsägare, Ensta 12:13 

Undertecknad emotsätter sig bestämmelsen i detaljplanen som möjliggör för tre 

våningars byggnation på fastigheten Ensta 11:19. Undertecknad anser inte att 

det är lämpligt med 10 meter höga byggnader i ett gammalt villaområde. Flera 

fastigheter kommer att bli skuggade och tappa i värde om det tillåts byggas 

trevåningshus, exempelvis flerfamiljsbostad. Ett sådant hus skulle generera mer 

trafik och utfarter blir olämpliga där flertalet skolbarn går eller cyklar till skolan 

varje dag. Undertecknad är förvånad över idén att klämma in en sådan fastighet i 

området. Dock instämmer undertecknande med att fler villor kan möjliggöras 

inom den relativt stora tomten. 

En namnlista har samlats in där boende motsäger sig förslaget att tillåta ett 

trevånings flerbostadshus på fastighet Ensta 11:19. Ella park består av 

mestadels äldre villabebyggelse och ett flerbostadshus passar inte alls in i 

området. Dessutom innebär förslaget mer trafik och är ur trafiksäkerhetssynpunkt 

ingen bra idé då skolbarn passerar utanför fastigheten. Närboende kommer att 

påverkas av skuggbildning vilket kommer innebära en värdeminskning. En 

stadsliknande bebyggelse passar inte in i ett villaområde. 7 personer har skrivit 

under namnlistan. 

 

Kommentar:  

Yttrande avseende fastighet Ensta 11:19 besvaras samlat under ”Bemötande av 

vanligen förekommande synpunkter” på sidan 12. 

 

5. Fastighetsägare, Ensta 11:2 

Undertecknade har synpunkter på föreslagen reglering av fastighet Ensta 11:19. 

Förslaget till detaljplan avseende Ensta 11:19 uppfattas som otydlig och synes 

ge möjlighet till flexibla beslut vid ombildning av fastigheten och/eller en 

nybyggnation av fastigheten. Undertecknade anser att kommunen ska tydliggöra 

att flerbostadshus inte får anläggas på fastigheten utan endast bostad för en eller 

två familjer. Nybyggnation av centrumfastighet med kommersiell verksamhet är 

olämplig då framkomligheten med bil och parkeringsmöjligheter är begränsad. 

Undertecknad anser att kommunen i detaljplanen ska förtydliga att eventuell 

framtida nybyggnation på fastigheten Ensta 11:19 endast ska tillåtas med samma 

villkor som angränsande fastigheter. 

 

Kommentar:  

Yttrande avseende fastighet Ensta 11:19 besvaras samlat under ”Bemötande av 

vanligen förekommande synpunkter” på sidan 12. 

 

  



 

  

 GRANSKNINGSUTLÅTANDE                          

 2018-08-20 Dnr SBN 2017/142-20 

   

  
 

 

 

6(13)  

6. Fastighetsägare, Ensta 11:1 

Undertecknad vill med anledning av framtagen detaljplan ”Detaljplan för del av 

fastigheter inom Ella park” framföra åsikter om hur kommunen ska bedöma 

framtidsutsikterna för fastighet Ensta 11:19. Undertecknad framför 

grundförutsättningar som gäller för villaområdet, med hänsyn till skolbarns väg till 

skolan, trafikkapacitetsbegränsning samt den topografiska miljön. Innebärande 

att utförandet av flerfamiljsbostäder inte ska vara aktuellt i villaområdet. 

Undertecknad ska kunna räkna med att kommunens nedanstående regelverk 

följs vad gäller tomtstorlek och byggnadsstorlek: 

Stadsplanen S173 berör delar av planområdet. Stadsplanen fastställdes år 1979 

och reglerar park och gatuplantering, gator samt fristående bostäder om två 

våningar på en minsta tomtstorlek om 1000 kvm. För huvudbyggnad i en 

respektive två våningar får byggnad inte uppföras till högre höjd än 3,4 respektive 

7,3 meter. På fastigheterna avsedda för bostadsändamål får en huvudbyggnad 

uppföras om 250 m2 samt en komplementbyggnad om 50 m2. Tomten får 

maximalt bebyggas med 25 %. 

 

Kommentar:  

När planförslaget vunnit laga kraft ersätts tidigare planer, däribland del av 

stadsplan S173, och den nya planens regelverk ska följas. Yttrande avseende 

fastighet Ensta 11:19 besvaras samlat under ”Bemötande av vanligen 

förekommande synpunkter” på sidan 12. 

 

7. Fastighetsägare, Ella park 8:12 

Undertecknad vill anföra invändningar gällande planförslaget för karaktärsområde 

2.  

 Undertecknad invänder mot omvandlingen av karaktärsområde 2 

längs Stråkvägen till ett så kallat centrumområde då det kommer att 

förändra den befintliga villakaraktären till mer stadsliknande 

bebyggelse. Det i sin tur kommer att motverka syftet med den 

avgränsande bebyggelsen längs Turebergsvägen och istället leda ner 

en offentlighet i villaområdet. Undertecknad underkänner de argument 

som anförts i förslaget gällande förändring av området från dagens 

småhuskaraktär till förmån för affärsidkare så pass nära Täby 

centrum. 

 Undertecknad motsätter sig detaljplanen rörande Ensta 11:19. 

Undertecknad anser inte att det finns tillräcklig skäl att godkänna 

samma typ av bebyggelse som längs Turebergsvägen. Undertecknad 

motsätter sig förslaget att göra ett undantag för Ensta 11:19 genom att 

tillåta en byggnad i tre våningsplan och en flerbostadsfastighet. Då 

syftet med den nya fastighetsplanen är att bevara 

villaområdeskaraktären i Ella Park, så förefaller det sig inte 

konsekvent att bevilja undantag för Ensta 11:19 av historiska skäl. En 

uppbyggd fastighet i tre våningsplan passar på inget sätt in i den 
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befintliga villabebyggelsen och går inte att jämföra med det befintliga 

2,5-planshuset. Att utöver det avstå från att reglera lägenhetsantalet 

för Ensta 11:19 finns inget som helst fog för av historiska skäl. Skulle 

förslaget beviljas, så finns det inget som hindrar att den befintliga 

fastigheten ersätts av en flervåningsfastighet, vilket ändrar karaktären 

i området och medför en betydlig ökning av trafik, bilparkeringar och 

buller i korsningen Milstensvägen/Stråkvägen. Det kommer vidare att 

inkräkta på kringliggande grannarnas hemfridszon. 

 Undertecknad motsätter sig omvandlingen av Stråkvägen till 

huvudgenomfartsled medförande breddning av gång- och cykelvägen. 

Planförslaget är inte tydlig på hur en utbyggnad av genomfartstrafiken 

ska se ut, men undertecknad anser inte att det finns utrymme att 

ytterligare bredda cykel- och gångvägen så att den gränsar närmre 

mot fastighetsgränserna längs Stråkvägen. Om avståndet mellan 

garageuppfarterna och cykelvägen minskar, så ökar det 

olycksriskerna vid in- och utfarter, speciellt då föreslagna åtgärder 

som en planupphöjd korsning Milstensvägen/Stråkvägen 

ytterligare kommer att öka cyklisternas hastighet. Breddningen skulle 

även förstöra det ”gröna rum” som så tydligt prioriteras i detaljplanen 

för karaktärsområde 1. Vi godkänner inte att området längs 

Stråkvägen behandlas på ett så annorlunda och för oss boende 

negativt sätt jämfört med detaljplanen i övrigt. 

 

Kommentar:  

Yttrande avseende fastighet Ensta 11:19 besvaras samlat under ”Bemötande av 

vanligen förekommande synpunkter” på sidan 12. Yttrande avseende 

omvandlingen av Stråkvägen besvaras samlat under ”Bemötande av vanligen 

förekommande synpunkter” på sidan 12. 

 

8. Fastighetsägare, Kören 9 

Undertecknad vill framföra synpunkt på renovering av detaljplan E12 och 

upplyser om ett rättsfall mot bakgrund av att det på Lövbacken nyligen 

genomförts ett projekt med nya bostadsrätter. Undertecknad framhäver att 

slutresultatet av renoveringen måste innehålla texter/regler som omöjliggör 

byggen av den typ som mark- och miljödomstolens lagakraftvunna dom innebär 

för sakägare. Själva domen har undertecknad inte tillgång till. SBN:s ordförande 

har dock i en artikel kommenterat den, så målets utgång är känd för Täby 

kommun. 
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Kommentar:  

Bygglov hanteras utifrån vid bygglovsansökningen gällande detaljplan och 

lagstiftning. Utöver detaljplanens bestämmelser finns möjlighet för 

fastighetsägare att tillämpa bygglovsbefriade åtgärder, vilka styrs och regleras 

genom lag. Dessa åtgärder regleras således inte i en detaljplan och är därmed 

inget som Samhällsutvecklingskontoret kan kommentera. Val av upplåtelseform 

saknar lagstöd i plan- och bygglagen och regleras således inte heller i detaljplan.  

När planförslaget vunnit laga kraft är det denna planen som 

bygglovshandläggningen ska tillämpa. Fram till dess är det de befintliga planerna 

E12, S154, S173, D111, S105 och S195 som bygglovsärenden kommer att 

prövas mot. Planförslaget ”Detaljplan för del av fastigheter inom Ella park” är 

utformad i syfte att bevara villastadskaraktären med de gröna värdena som finns 

inom Ella Park. 

 

9. Fastighetsägare, Ella park 9:4  

Undertecknad framför synpunkter på föreslagen reglering av fastighet Ensta 

11:19. Hänvisning görs till kommunens underlag och planens syfte i vilket det 

beskrivs att den nya detaljplanen tas fram i syftet att släcka ut samtliga mindre 

planer, så kallade frimärksplaner, inom området för att ge ett bättre 

beslutsunderlag vid bygglovshantering samt mer rättvisa mellan grannar. Med 

bakgrund av detta ställer sig undertecknad frågande till att fastighet Ensta 11:19 

särbehandlas likt de frimärksplaner som framtagen detaljplan syftar motverka. 

Fastighet Ensta 11:19 som är en styckningsbar fastighet ges en mer generös 

reglering avseende våningsantal och byggnadshöjd samt ingen begränsning i 

lägenhetsantal till skillnad från kringliggande fastigheter. Undertecknad vill att 

fastighet Ensta 11:19 begränsas på samma sätt som intilliggande fastigheter. 

Vidare ställer sig undertecknad frågande till hur Täby kommuns 

stadsbyggnadskontor kommer att hantera idag planenliga fastigheter som görs 

planstridiga med den nya detaljplanen p.g.a. för stor byggnadsarea jämfört med 

fastighetsarea. Undertecknad beskriver problematiken med bestämmelsen om 

laga ordning för en fastighet som vill bygga om trots för stor byggnadsarea. 

Hänvisning görs till samrådsredogörelse 2018-02-26. Undertecknad har 

tillsammans med kommunens bygglovsenhet diskuterat exempel på 

ombyggnationer som anses normala och tillåtna för andra fastigheter. Exemplen 

var: 

 

 Bygglovsbefriad tillbyggnad om max 15 kvadratmeter.  

 Inbyggnad av takfot större än 0,5 meter eller balkong mindre än 3 meter 

från mark. 

 Bygga en ny källare under del av huvudbyggnad. 
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Det konstaterades att bygglov skulle nekas i samtliga exempel enligt den nya 

detaljplanens reglering. På frågan om hur ägare av för stora fastigheter ska 

hantera ombyggnationer svarade bygglovsenheten att det alltid är möjligt för en 

fastighetsägare att söka bygglov och hoppas på att SBN förstår att de själva har 

förorsakat dessa konstlade problem med planstridiga fastigheter och att de 

därmed ger dispens för ombyggnader i dessa fall. Villaägarnas jurister hänvisar 

till kap 9 §30A i PBL som säger att det inte finns något hinder att bevilja bygglov 

för dessa fastigheter men att det helt saknas någon praxis för hur bygglov ska 

hanteras. Avsaknad av praxis medför att varje bygglov behöver handläggas 

parallellt vilket över tid kommer att innebära fler avvikelser och dispenser. Detta 

är vad den nya detaljplanen syftar motverka. Undertecknad menar på att de 

begränsningar som införs i den nya detaljplanen för fastigheter med för stor 

byggnadsarea anses vara så stora att de måste anses som en oproportionerlig 

inskränkning i individens rätt. Undertecknad har tidigare anfört att planenliga 

fastigheter borde få rätt att omdisponera den byggnadsarea de har vid den nya 

detaljplanens införande vid framtida ombyggnader och därmed skulle då förbli 

planenliga. Vid en diskussion med kommunens bygglovsenhet bekräftas att en 

sådan skrivning i den nya detaljplanen skulle undanröja alla ovan beskrivna 

problem vid dessa fastigheters bygglovsprövning. 

 

Kommentar: Yttrande avseende fastighet Ensta 11:19 besvaras samlat under 

”Bemötande av vanligen förekommande synpunkter” på sidan 12.  

Bestämmelsen om laga ordning har justerats, resonemanget utvecklats och 

bestämmelsen bedöms nu som lämplig. Syftet med bestämmelsen är att bevara 

den befintliga karaktären i Ella park. Det ska vara möjligt för en fastighetsägare 

att återuppföra sitt hus i händelse av brand eller skada. Dock ska utformningen 

göras i enlighet med bygglov för att karaktären ska bevaras och planens syfte 

uppfyllas. Olovligt uppförda byggnader betraktas fortsatt som planstridiga.  

 

Planförslaget är baserat på en analys av samtliga fastigheter inom planområdet. 

Analysen har bland annat studerat fastighetsstorlekar och byggnadsareor för att 

få en förståelse för de befintliga förhållandena. Resultatet visade att det finns en 

stor variation inom planområdet vilket medfört att bestämmelsen om laga ordning 

ingår i detaljplanen. Planbestämmelsernas generella hållning har tagits fram i 

syfte att skapa rättvisa mellan grannar. 

 

Vid ny- och tillbyggnad är det den nya detaljplanens bestämmelser som gäller.  

Eftersom området idag utgörs av bebyggelse som varierar avseende exempelvis 

fastighetsstorlek, byggnadsarea, hushöjd och arkitektonisk stil kommer delar av 

bebyggelsen inom planområdet att anses planstridiga med den nya detaljplanens 

bestämmelser. Bestämmelsen om laga ordning säkerställer att sådana 

planstridiga byggnader får återuppföra i enligt med bygglov. Utöver detaljplanens 

bestämmelser finns också möjlighet för fastighetsägare att tillämpa 

bygglovsbefriade åtgärder. 
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10. Fastighetsägare, Ensta 10:25 

Undertecknad vill bestrida detaljplaneförslaget då denne drabbas negativt av den 

föreslagna bebyggelsen på fastighet Ella Park 11:19 samt ”upprustning” längs 

Stråkvägen. I detaljplanen föreslås att Stråkvägen och Turebergsvägen ska 

utgöra mer centrala stråk där planförslaget delvis möjliggör centrumverksamhet i 

bottenvåning. Undertecknad menar att denna planering inte tar hänsyn till 

barnperspektiv, buller eller grönplan. Undertecknad framhåller att ett tio meter 

högt hus samt bebyggelse längs med Stråkvägen kommer att medföra fler bilar 

och buller som påverkar deras fastighet. I detaljplanen framgår att Stråkvägen är 

en av de gator som löper störst risk för en trafikökning. På vilket sätt tas hänsyn 

till barnperspektivet när Stråkvägen kommer omvandlas till en gata med 

centrumverksamhet?  

 

I detaljplanen föreslås en höjdbegränsning, men ändå tillåts ett 10 meter högt 

hus samt 7 meter höga butiksbyggnader längs Stråkvägen. Hela villakaraktären 

kommer gå förlorad och leda till ett mer storstadsliknande utseende. 

Undertecknad flyttade inte till Täby för närheten till butiker eller lägenhetshus 

utan vill behålla villaområdets känsla. Centrumbehovet saknas med tanke på 

närheten till Täby centrum.  

 
Kommentar: Yttrande avseende fastighet Ensta 11:19 besvaras samlat under 

”Bemötande av vanligen förekommande synpunkter” på sidan 12. Yttrande 

avseende omvandlingen av Stråkvägen besvaras samlat under ”Bemötande av 

vanligen förekommande synpunkter” på sidan 12. 

 
11. Fastighetsägare, Fastighet Ensta 11:14 

Undertecknad vill anföra följande invändningar gällande planförslaget för 

karaktärsområde 2: 

 Omvandlingen av Stråkvägen till ett så kallat centrumområde kommer att 

förändra den befintliga villaområdeskaraktären till mer stadsliknande 

bebyggelse. Det kan inte vara förenat med kommunens långsiktiga plan 

att ändra karaktären i föreslagen riktning. Det finns andra områden i Täby 

som är bättre lämpade för det ändamålet. Att ändra dagens 

småhuskaraktär till byggnader ämnade för affärsverksamhet kan inte ligga 

i kommunens intresse. 

 Undantag för fler lägenheter på fastigheten Ella Park 11:19. Det ligger i 

allas intresse (utom vissa byggherrar) att bevara villaområdeskaraktären, 

vilket också är ett av kommunens syfte med detaljplanen. Detta undantag 

innebär ökad trafik och behov av bilparkeringar.  

 Omvandlingen av Stråkvägen till huvudgenomfartsväg medförande 

breddning av gång- och cykelvägen. Planförslaget är otydligt hur en 

utbyggnad av genomfartstrafiken kommer se ut.  
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Kommentar: Yttrande avseende fastighet Ensta 11:19 besvaras samlat under 

”Bemötande av vanligen förekommande synpunkter” på sidan 12. Yttrande 

avseende omvandlingen av Stråkvägen besvaras samlat under ”Bemötande av 

vanligen förekommande synpunkter” på sidan 12. 

 
12. Fastighetsägare, Ella park 8:10 

Undertecknade anser att planförslaget är överambitiöst för karaktärsområde 2 

avseende handel och trafik utefter Stråkvägen söder om Turebergsvägen. 

Synpunkter framförs gällande: 

 Etablering av handel i närheten av Willys räcker mer än väl med tanke på 

närheten till Täby centrum. Undertecknad vill således inte se något 

affärsstråk i villaområdet och absolut inte sammanbyggda hus över 

tomtgränser.  

 Det är inte god planering att öka trafikintensiteten på Stråkvägen och 4-

vägskorsningen vid Turebergsvägen. Det är inte lätt att förstå 

planförfattarens strategier i det avseendet. Undertecknad vill också erinra 

om att Stråkvägen idag är förbjuden för genomfart på sträckan 

Milstensvägen-Turebergsvägen och anser att det bör förbli så även i 

framtiden.  

Undertecknade framhäver Ella parks karaktär av att vara ett genuint villaområde 

med blandad bebyggelse av olika stilar. Att tillåta flerfamiljshus på grund av dess 

effektivare markanvändning vore att skapa onödig konflikt med områdets boende 

som önskar bibehålla Ella park som villaområde. En stor förtätning ökar antal 

boende och även trafikintensiteten vilket leder till att vägar måste byggas ut. 

Undertecknad anser att vägnätet i området och dess standard är tillräcklig. 

Endast att underhållet skall bibehållas på en något högre nivå.        

 

Kommentar: Yttrande avseende omvandlingen av Stråkvägen besvaras samlat 

under ”Bemötande av vanligen förekommande synpunkter” på sidan 12. 
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BEMÖTANDE AV VANLIGEN ÅTERKOMMANDE SYNPUNKTER 

Nedan redovisas Samhällsutvecklingskontorets samlade kommentarer för de 
vanligen återkommande synpunkterna. 
 
Fastighet Ensta 11:19 

Planbestämmelser på fastighet Ensta 11:19 korrigeras. Våningsantal sänks från 

tidigare tre våningar till två våningar och byggnadshöjden regleras till att tillåta 7 

meter istället för 10 meter. Prickmark som avspeglar den gamla butiken och 

tillhörande gårdsplan tas bort och användningen centrumändamål utgår. 

Bestämmelse om högst tre lägenheter per fastighet läggs till för att bekräfta 

befintlig användning. Bestämmelsen innebär i praktiken ingen skillnad inom 

övriga planområdet. För fastighet Ensta 11:19 möjliggörs för tre lägenheter inom 

en huvudbyggnad, vilket innebär att attefallshus inte får uppföras. För övriga 

bebyggelse inom området tillåts uppförande av bygglovbefriade åtgärder som 

komplement till huvudbyggnaden.  

 

Omvandlingen av Stråkvägen 

Karaktärsområde 2 utgörs huvudsakligen av fastigheter längs Turebergsvägen 

där planförslaget möjliggör för en eventuell utveckling av området kring 

nuvarande Willys. Stråkvägen ingår i karaktärsområdet då gatan har en annan 

karaktär än övriga lokalgator inom planområdet tack vare den separerade gång- 

och cykelvägen. Stråkvägen är utpekad som en huvudcykelväg enligt Täby 

kommuns cykelplan, 2014. 

Planbeskrivningen förtydligas gällande Stråkvägens funktion. Gatan är ej avsedd 

att vara en centrumgata för butiksverksamhet utan pekas ut som en viktig 

koppling ur tillgänglighetssynpunkt då den kopplar kringliggande målpunkter, 

bland annat stationer längs Roslagsbanan, förskola och bostadsområdena Ella 

gård och Ensta. 

Användningen för fastigheter längs Stråkvägen är bostäder. Planbestämmelse 

om att byggnader får sammanbyggas i fastighetsgräns tas bort för att bevara den 

karaktären av friliggande villor i Ella park. Byggnadshöjden som tillåts för 

fastigheter längs Stråkvägen är 7 meter. Byggnadshöjden motsvarar ett 

tvåvåningshus vilket är vanligast förekommande för den befintliga bebyggelsen 

inom området. 

Framtagen detaljplan säkerställer befintlig gata. Avgränsningen följer befintliga 

fastighetsgränser och medför således ingen breddning av gaturummet. SBN 

bedömer att detaljutformningen av gatan ska göras utifrån platsspecifika 

förutsättningar och regleras därför inte i detaljplanen. Stråkvägen har samma 

reglering som övriga gator inom planområdet och detaljplanen avser inte förändra 

gatans karaktär. 
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ÄNDRINGAR INFÖR ANTAGANDE 
 Formalia; handlingarna har uppdaterats till ”Antagandehandling” inklusive 

information om datum 
 Ytor för allmänna ledningar har införts och justerats till att i regel endast 

omfattas av administrativ bestämmelse 
 Vissa formuleringar och justeringar har gjorts för att göra planförslaget 

tydligare 
 Bestämmelse om total sammanlagd byggnadsarea för 

komplementbyggnader har lagts till 
 Tidigare använt underlag som visar bullernivåer kring vägar har tillfogats 

handlingarna 
 Bestämmelsen om laga ordning inklusive tillhörande text i 

planbeskrivningen har förtydligats 
 Bestämmelse om sprängning har förtydligats 
 En planbestämmelse om buller har skapats  

 

 

ROBERT NILSSON 

PLANARKITEKT 


