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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med ny detaljplan är att uppdatera de gällande detaljplanerna S67 och S70 
med nya bestämmelser. Detaljplanen befäster befintlig användning och 
byggrätter för hela planområdet. Detaljplanen möjliggör för kedjehusen att 
fungera på ett modernt och hållbart sätt samtidigt som områdets sammanhållna 
karaktär och kulturmiljövärden fortsatt beaktas vid om- och tillbyggnad. Syftet är 
också att ny detaljplan ska underlätta tolkningen av vilken typ av förändring som 
är tillåten inom området. Vidare ska ny detaljplan befästa friliggande bostäder, 
befintlig idrottsplats och befintliga parkstråk för att värna områdets luftighet och 
gröna intryck.  
 
De riktlinjer som tidigare gällt vid bygglovgivning för kedjehusområdet görs till 
planbestämmelser och ges därmed juridisk verkan. Detaljplanen möjliggör även 
för solceller och solpaneler utformade på ett till byggnaden och området 
kulturmiljömässig anpassat sätt.   
 
Ella gård är ett större, sammanhållet bostadsområde med friliggande och 
sammanbyggda småhus, utbyggt under åren 1955–1970 i Täby kommuns södra 
del. Området omges av större gröna allmänningar och parkstråk. Gatorna går i 
stora kurvor och följer terrängen. I Ella gård finns verksamheter i form av skola, 
förskola och blomsterhandel. Området har pekats ut som kulturhistoriskt 
värdefullt i kommunens bevarandeplan från 1991 och det finns riktlinjer som 
rekommenderar hur om- och tillbyggnad kan göras med hänsyn till den 
sammanhållna karaktären. Planområdet utgör den södra delen av Ella gård. 
 
Planen bedöms överensstämma med kommunens översiktsplan. I samband med 
planarbetet har en kulturmiljöanalys gjorts för att beskriva och värdera 
karaktären i området. 
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Orienteringskarta 
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INLEDNING 

PLANHANDLINGAR 

• Detaljplanekarta med bestämmelser och illustrationer, skala 1:1000, 4 st 
kartblad i A1 format.  

• Planbeskrivning (denna handling) 
• Samrådsredogörelse 
• Granskningsutlåtande 
• Fastighetsförteckning  

 
UTREDNINGAR, BILAGOR 

• Kulturmiljöutredning Ella gård – södra delen 2019-02-08 rev 2019-11-19 

PLANENS SYFTE  
Syftet med ny detaljplan är att uppdatera de gällande detaljplanerna S67 och S70 
med nya bestämmelser. Detaljplanen befäster befintlig användning och 
byggrätter för hela planområdet. Detaljplanen möjliggör för kedjehusen att 
fungera på ett modernt och hållbart sätt samtidigt som områdets sammanhållna 
karaktär och kulturmiljövärden fortsatt beaktas vid om- och tillbyggnad. Syftet är 
också att ny detaljplan ska underlätta tolkningen av vilken typ av förändring som 
är tillåten inom området. Vidare ska ny detaljplan befästa friliggande bostäder, 
befintlig idrottsplats och befintliga parkstråk för att värna områdets luftighet och 
gröna intryck.  
 
Syftet uppnås genom att de ursprungliga planbestämmelserna kompletterats med 
varsamhetsbestämmelser och nya utformningsbestämmelser. De nya 
planbestämmelserna har dels utgått från kommunens riktlinjer för Ella gård och 
dels från den kulturmiljöutredning som tagits fram för området i samband med 
planarbetet. Syftet säkerställs med mer generella bestämmelser om byggrätt och 
med mer precisa bestämmelser om byggnadernas utformning och detaljer för 
fastigheterna inom kedjehusområdet. Detaljplanen möjliggör för solceller och 
solpaneler utformade på ett till byggnaden och området kulturmiljömässig 
anpassat sätt. 
 
Området för Ellagårdsskolan har inte tagits med i planområdet eftersom 
eventuella förändringar för skolfastigheten inte sammanfaller med syftet för 
resterande planområde. 

PLANPROCESSEN 
Planen upprättas med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen 2010:900. I 
tolkningen för planbestämmelser ska allmänt råd för planbestämmelser, BFS 
2014:5-DPB 1 (från den 2 jan 2015) tillämpas. 
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BAKGRUND 
Inom Täby kommun finns ett antal äldre detaljplaner som kommunen beslutat se 
över. Nya detaljplaner tas fram för att bättre överensstämma med dagens behov 
och aktuell lagstiftning. Detaljplanerna S67 och S70 från 1966 och 1967 hör till 
dessa. Området har pekats ut som kulturhistoriskt värdefullt i kommunens 
bevarandeplan vilket förtydligas i den nya detaljplanen. En tydligare, 
sammanhållen detaljplan ska skapa en trygghet för fastighetsägarna och 
underlätta kommande bygglovsprövningar.   
 
Stadsbyggnadsnämnden beslutade 10 september 2013 att anta förstudie för 
renovering av detaljplaner. I samband med det beslutade nämnden också att anta 
prioriteringslistan som innehåller en bedömning av aktualiteten i kommunens 
gällande detaljplaner. I prioriteringslistan har behovet av att uppdatera de äldre 
detaljplanerna viktats. Prioriteringslistan togs upp för förnyat beslut den 19 juni 
2018, § 95, och då var detaljplanerna S67 och S70 för södra Ella gård högst 
prioriterade. Planarbetet startade i samband med ett start-PM som togs fram i 
september 2018. 
 
År 2012 beslutade stadsbyggnadsnämnden att anta dokumentet 
Stadsbyggnadskaraktärer med syfte att peka på de värdefulla karaktärer som 
finns i kommunens villa- och grupphusområden. Dokumentet har varit en 
utgångspunkt i arbetet med förstudien för renovering av detaljplaner eftersom 
detaljplanernas aktualitet också kommenteras. Dokumentet 
Stadsbyggnadskaraktärer innehåller en beskrivning av Ella gård som delvis 
legat till grund i arbetet med framtagandet av ny detaljplan för området.      

PLANDATA 

Lägesbestämning 
Ella gård är ett större, sammanhållet bostadsområde med friliggande och 
sammanbyggda småhus, utbyggt under åren 1955–1970 i Täby kommuns södra 
del. Området ligger cirka 1 kilometer väster om Täby centrum. Området 
avgränsas i norr av Ellagårdsvägen, i väster av gång- och cykelvägen väster om 
Allmogevägen, i öster av skogspartiet väster om Stockholmsvägen och i söder av 
grönområdet mellan bostadsområdet Ella gård och verksamhetsområdet längs 
Enhagsvägen. Området omges av större gröna allmänningar och parkstråk. 
Gatorna går i stora kurvor och följer terrängen.  
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Ella gård kan delas upp i södra och norra Ella gård. Denna detaljplan omfattar södra Ella gård som 
är markerat med orange linje. Ellagårdsskolan (skrafferat område) ingår inte i detaljplanen. 

Areal 
Planområdet omfattar 29 hektar (290 000 m2). 

Markägoförhållanden 
Inom planområdet finns 229 privatägda fastigheter varav 201 kedjehus och 28 
friliggande villor. Gator och allmänningar ägs av kommunen. Parkering sker på 
egen fastighet, några samfälligheter eller gemensamt ägda ytor finns inte.  
 

 
Bilden visar fastigheterna inom planområdet. Gatorna och släppen mellan fastigheterna ägs av 
kommunen. Ny detaljplan ersätter tidigare detaljplan S70 och del av detaljplan S67.  
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2050)  
Täby är en av de utpekade regionala kärnorna i Storstockholm. Ella gård ligger 
inom zonerna Strategiskt stadsbyggnadsläge (tät och sammanhängande 
stadsbebyggelse) och Primärt bebyggelseläge (medeltät till tät sammanhängande 
bebyggelse) där områdena har hög till god regional tillgång till kollektivtrafik. 

Översiktsplan 
Det nya Täby – översiktsplan 2010–2030  
Detaljplanen för södra Ella gård stämmer väl överens med översiktsplanen som 
antogs av kommunfullmäktige 14 december 2009. Området är utpekat för 
huvudsakligen bostäder. Under år 2014 gjordes en aktualiseringsförklaring av 
översiktsplanen. Arbete med ny översiktsplan pågår.  
 
Fördjupad översiktsplan 
Parkmarken i södra delen av planområdet ingår i granskningsförslaget för den 
fördjupade översiktsplanen (Föp) för Täby stadskärna. Föpen föreslår fortsatt 
användning park med möjlighet till fördröjning av dagvatten.  
 

Gällande detaljplaner 
Området är detaljplanelagt med två detaljplaner där genomförandetiden har gått 
ut: 

• Förslag till stadsplan för södra delen av Ella gård, stadsdelen Roslags 
Näsby i Täby köping (S67), fastslagen 1966. 

• Förslag till ändring av stadsplan för del av södra delen av Ella gård 
inom stadsdelen Roslags Näsby i Täby Köping (S70), fastslagen 1967.  
 

Detaljplan för södra Ella gård upphäver gällande planer för motsvarande område 
i samband med laga kraft. Nedan sammanfattas nu gällande planbestämmelser. 
 
S67 
Stadsplan S67, som vann laga kraft 1966, täcker större delen av planområdet. 
Planen reglerar allmän plats i form av gata och park samt kvartersmark i form av 
bostadsändamål, allmänt ändamål, idrottsändamål, fritidsändamål och ett 
mindre område för bostads- och handelsändamål. Byggnaden väster om skolan 
regleras för bostads- och handelsändamål i två våningar. Ri, i planens sydvästra 
del reglerar området för idrottsändamål och det mörkgröna området i söder till 
område för fritidsändamål. Bostadsbebyggelsen har fördelats på friliggande och 
sammanbyggda hus. De friliggande husen kan uppföras i två våningar medan de 
sammanbyggda husen kan uppföras i en våning med inredningsbar vind. Den 
prickade marken får ej bebyggas och mark med bestämmelsen u betyder att 
markens ska vara tillgänglig för underjordiska ledningar. Genom området finns 
ett stråk med bestämmelsen Ut, vilket innebär att marken vara tillgänglig för 
avloppstunnel. Tunneln har ett skyddsavstånd i höjdled från tunnelns mitt vilket 
innebär att marken kan bebyggas ovanför. Detaljplanen S67 möjliggör också två 
paviljonger (vid planen för rugby samt vid boulebanan i öster).  
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Detaljplan S67. 
 
S70 
Stadsplan S70 från 1967 är en ändring av stadsplanen (S67) från 1966. Den 
ersätter alltså delar av stadsplanen S67. En gatuhöjd har ändrats och u-området i 
två kvarter har flyttats. Förgårdsmarken utmed kvarterens norrsida har minskats 
1 meter för att överensstämma med föreslagen tomtindelning. Söderut har 
kvartersmarken utökats med 1 meter. 
 

 
Detaljplan S70. 

Fastighetsplaner  
Inom området finns 26 st fastighetsplaner. Sedan 2 maj 2011 ingår 
fastighetsplanens bestämmelser i detaljplanen. Den nya detaljplanen för södra 
Ella gård innebär att fastighetsindelningsbestämmelserna upphävs och ersätts 
med en bestämmelse om minsta fastighetstorlek.  
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Fastighetsplanerna inom planområdet är markerade med lila. Planområdesgränsen är markerad 
orange.  

Miljökonsekvensbeskrivning 
En bedömning enligt MKB-förordningens bilaga 2 och 4 har genomförts i arbetet 
med samrådshandlingen. Planen bedöms inte innebära betydande påverkan på 
miljön, hälsan, hushållningen med mark, vatten och andra resurser. En 
miljöbedömning behöver inte göras i planprocessen. 
 
Utöver kulturmiljö har ett antal miljöfrågor hanterats integrerat i planarbetet, det 
gäller frågor om buller, risk, bevarande av grönstruktur och dagvattenhantering.  
Detaljplanen har fortsatt säkerställt möjligheten för de två paviljongerna (vid 
planen för rugby samt vid boulebanan i öster). Detaljplanen möjliggör 
fördröjning av dagvatten inom parkmarken i söder i linje med vad den fördjupade 
översiktsplanen för centrala Täby anger. I området finns biotopskydd i form av 
alléer, dessa bedöms ej påverkas av detaljplanen.  
 

Pågående eller kommande planering i omgivningen 
Pågående planering:  

1. Sydväst om planområdet pågår planering för fastigheten Bromsen 11. 
Programsamråd har hållits. Plansamråd planeras under 2020. Planen 
syftar till att möjliggöra uppförandet av bostäder.     

2. Nordost om planområdet pågår en detaljplan med syfte att pröva 
bostadsbebyggelse med ca 300 lägenheter i flerbostadshus för 
fastigheterna Strömmingen 1-7. Planen antogs i december 2019, men är i 
dagsläget överklagad.   

 
Kommande planering:  

3. På fastigheten förgasaren 1, söder om Ella gård, ska en ny detaljplan tas 
fram med syftet att ändra användningen från industri till handel, kontor 
och lager. 
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4. Precis norr om planområdet där det idag ligger en handelsträdgård, ska 
en ny detaljplan tas fram för att möjliggöra bostäder i form av 
flerbostadshus och gruppbyggda småhus. 

5. Öster om planområdet, direkt väster om Roslagsbanan, ska en detaljplan 
tas fram med syfte att möjliggöra för etappvis omvandling från 
verksamheter till bostäder i kombination med verksamheter och handel. 
Projektet Pentavägen bedöms kunna innehålla cirka 700 bostäder.  

 

Bilden visar pågående och kommande planering i närområdet av rubricerad detaljplan. Gröna 
områden betyder pågående planering och lila områden betyder kommande planering. 
 
Planbesked, start-PM, samrådsbeslut, granskningsbeslut  
Uppdraget har initierats av kommunen efter att detaljplanen beskrivits som 
prioriterad av stadsbyggnadsnämnden i juni 2018. I oktober 2018 fattades beslut 
om start-PM för detaljplanen. Detaljplanen var utsänd på samråd 13 maj - 9 juni 
2019 och på granskning 28 november till den 23 december 2019.    

 

Övriga kommunala riktlinjedokument  
 
Miljöprogram för Täby kommun  
Täbys miljöprogram antogs av kommunfullmäktige 2016. Programmet lyfter fram 
fem målområden som särskilt viktiga för kommunen: begränsad 
klimatpåverkan, giftfri miljö, god vattenmiljö, biologisk mångfald och god 
bebyggd miljö. Målen god vattenmiljö och god bebyggd miljö bedöms kunna 
påverkas positivt av denna detaljplan.  
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Dagvattenpolicy  
Inom Oxunda Vattensamverkan, ett samarbetsprojekt för vattenvård 
mellan Täby, Sollentuna, Upplands Väsby, Vallentuna, Sigtuna och Järfälla, har 
en policy utarbetats för hantering av dagvatten. Policyn anger mål för 
dagvattenhantering inom hela Täby kommun. Policyn fastslår bland annat att:  

1. dagvatten ska fördröjas och renas, gärna i ytliga och växtbevuxna 
anläggningar som berikar miljön  

2. hänsyn ska tas till hantering av extrema regn.  
I detaljplanen för södra Ella gård förbättras förutsättningarna för hantering av 
extrema regn genom möjliggörande av damm.  
 
Dagvattenstrategi 
I oktober 2016 fastställdes Dagvattenvattenstrategin som konkretiserar 
dagvattenpolicyn ytterligare. Bland annat ställs krav på att halva kvartersmarken 
ska vara grön eller genomsläpplig och att fördröjning av dagvatten i första hand 
ska ske i vegetationsbaserade system. Detta ska förutom att fördröja dagvatten 
även förbättra reningseffekten genom naturlig infiltration för att det ska vara 
möjligt att uppnå miljökvalitetsnormer för vatten inom utsatt tid.  
 
Cykelplan för Täby kommun  
Täby kommun antog en cykelplan 10 juni 2014 med målsättningen att skapa en 
väl fungerande och anpassad cykelinfrastruktur, bestående av ett 
sammanhängande, gent, framkomligt och trafiksäkert cykelvägnät med enhetlig 
utformning. Inom Ella gård finns såväl huvudcykelväg som lokala cykelvägar 
utpekade enligt cykelplanen, möjlighet för utveckling av dessa medges i ny 
detaljplan. Cykelstråken går i grönstråken mellan bebyggelsegrupperna.   
 
Parkeringsstrategi för Täby kommun  
Täby kommun antog en parkeringsstrategi 10 december 2013. Målsättningen är 
att parkeringsstrategin ska bidra till att: 

1. stödja utvecklingen mot en attraktiv stadsmiljö  
2. effektivt utnyttja marken i kommunens centrala delar 
3. främja hållbara transportmedel och planering 
4. samverka för god tillgänglighet 

Parkeringsstrategin anger parkeringsnorm för cykel och bil på allmän platsmark 
samt på kvartersmark.   
 

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

BEBYGGELSE 

Bebyggelsens huvudsakliga innehåll 
Bostadsbebyggelse 
Ella gård är ett större, sammanhållet bostadsområde med friliggande och 
sammanbyggda småhus. Främst utgörs området av kedjehus i olika varianter, 
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utbyggda under perioden 1955-1970. Inom planområdet som är en del av Ella 
gård, finns 229 privatägda fastigheter, 191 kedjehus i ett och ett halvt plan och 29 
friliggande villor.  
 
Kedjehusen har ett sammanhållet yttre i material, takform, färgskala och 
placering på tomten. De friliggande villorna har ett mer varierat uttryck i både 
form och skala. I följande redogörelse kommer främst grupphusbebyggelsen 
beskrivas eftersom huvudsyftet med detaljplanen är att säkerställa ett bevarande 
av karaktären i grupphusområdet.   
 
Gällande stadsplaner S67 och S70 reglerar byggrätten till 25% av fastigheternas 
storlek som sammanlagd byggnadsarea. Bland grupphusen varierar 
fastighetstorlekarna mellan 442 kvm och 923 kvm, vilket i sin tur ger byggrätter 
som varierar mellan 111 kvm och 231 kvm. För de friliggande fastigheterna 
varierar storleken mellan 891 kvm och 1708 kvm, vilket ger byggrätter som 
varierar mellan 220 kvm och 427 kvm byggnadsarea.  
 
Verksamheter 
Verksamheter i form av skola, förskola och blomsterhandel finns i Ella gård. 
Offentlig och kommersiell service finns i huvudsak i Täby centrum, cirka en 
kilometer från planområdet. Viss service finns även längs med Enhagsvägen och 
intill Roslags-Näsby station.  
 
Ellagårdsskolan ligger inom gällande detaljplan S67, i anslutning till 
planområdet. På skolan går cirka 430 elever från förskoleklass till årskurs 6. 
Skolan är en av få verksamheter i området och genererar viss trafik för hämtning 
och lämning. Fastigheten är reglerad för allmänt ändamål. Eftersom förändringar 
inom skolfastigheten inte bedömts utgöra samma syfte som de förändringar i 
detaljplan som föreslås för grupphusområdet har skolfastigheten lämnats kvar i 
gällande detaljplan.  
 

Byggnadskultur och gestaltning 
Området har pekats ut som kulturhistoriskt värdefullt i kommunens 
bevarandeplan från 1987. Bygglov har hanterats med stöd av PBL 8 kap, 13 §, 
som syftar till att skydda värdefull miljö från förvanskning.  
 
Riktlinjer  
Två riktlinjedokument finns för området med syfte att bevara befintlig karaktär 
vid ombyggnad, dels Riktlinjer för norra och södra Ella gård (1992), dels 
Stadsbyggnadskaraktärer. Riktlinjer för norra och södra Ella gård har legat till 
grund för bygglovsprövning inom området fram till att den här detaljplanen 
antogs. Syftet med arbetet med denna detaljplan är att göra om riktlinjerna till 
planbestämmelser.  
 
Riktlinjerna för norra och södra Ella gård är politiskt beslutade och beskriver 
exempelvis färgsättning, fönsterutformning, tak- och fasadmaterial samt hur 
takkupor och tillbyggnader ska anordnas för att underordna sig byggnadens 
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ursprungliga form. I riktlinjerna finns förslag till hur tillbyggnad kan göras i 
utrymmet mellan garage och förråd. Riktlinjerna är inte juridiskt bindande, vilket 
innebär att bygglov fattade enligt dessa inte har samma rättsverkan som om de 
vore fattade efter en planbestämmelse. Eftersom detaljplanen anger en 
sammanlagd byggrätt om 25% av fastighetens storlek varierar byggrätten för de 
olika fastigheterna beroende på fastigheternas storlek. I samband med att bygglov 
medgivits för tillbyggnader i atriet mellan kedjehusen, förrådet och garaget har 
flera fastigheter fått en överskriden byggrätt, det vill säga en byggnad som är 
större än 25 % av fastighetsarean. I givna bygglov med dispens för överskriden 
byggrätt har tillbyggnad i atriet motiverats med att utrymmet sedan tidigare 
anses som ianspråktaget. Detaljplanens bestämmelser har därför tappat sin 
aktualitet.  
 
År 2012 beslutade stadsbyggnadsnämnden att anta dokumentet 
Stadsbyggnadskaraktärer med syfte att peka på de värdefulla karaktärer som 
finns i kommunens villa- och grupphusområden. Dokumentet har varit en 
utgångspunkt i arbetet med renovering av detaljplaner eftersom detaljplanens 
aktualitet också kommenteras. Stadsbyggnadskaraktärer innehåller en 
beskrivning av Ella gård som har använts som underlag i framtagandet av ny 
detaljplan för området.    
 
 

  
Riktlinjer för Ella gård.  
 
Gestaltning 
Beskrivningar av Ella gård brukar dela upp området i södra och norra Ella gård 
där den här detaljplanen avser den södra delen, området söder om 
Ellagårdsvägen. Större delen av Ella gård togs fram av byggmästare John Mattson 
med tanken att återuppliva den gamla svenska stugan som skulle vara bekväm, 
modernt utrustad och ha närkontakt med marken. De första husen i norra Ella 
gård kom till 1955 och den sista etappen av södra Ella gård blev färdig 1970. 
Sammanlagt har drygt 500 hus uppförts. Grupperingarna av hus ligger åtskilda 
av parkstråk som kan användas för lek, idrott och utefester. Bebyggelsegrupperna 
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följer gatorna som går i vida kurvor anpassade till terrängen. Det innebär att 
gatorna är relativt plana och att höjdskillnaderna tas upp mellan 
bebyggelsegrupperna. I vissa lägen tas höjdskillnaderna upp mellan 
fastigheterna. Det ger en upplevelse av att området är väl anpassat till platsen och 
terrängen.   
 
Byggnadernas originalutförande i södra delen  
Inom planområdet förekommer en hustyp med en planlösning som ibland 
spegelvänds beroende på byggnadens läge i förhållande till omgivande hus. 
Hustypen är en meter längre än byggnaderna i den norra delen av Ella gård och 
inrymmer kök, vardagsrum, tre mindre sovrum, badrum, separat tvättstuga, 
förråd och kallgarage på bottenplanet. Vinden är ursprungligen oinredd men har i 
de flesta fall inretts med tre rum, hall och bad- eller duschrum. Inredning av vind 
var en möjlig utbyggnad som gavs fastighetsägaren för att kunna anpassa sitt 
boende efter hand.  
 
Hustypen utgörs i sitt originalutförande av en högre byggnadsdel om cirka 100 
m2 i markplan och en lägre kompletterande byggnadsdel i form av ett förråd och 
ett garage om cirka 22 m2 vardera. Dessa volymer är sammanbundna med ett tak 
över huvudentrén på gaveln av den högre byggnadsdelen. Mellan garaget och 
förrådet bildas ett öppet atrium vid entrén. Grupperingen av byggnader för 
respektive kedjehusenhet bildar ett sammanhang med en visuell koppling mellan 
förgårdsmarken och trädgården. Det ger en luftighet mellan volymerna även om 
de är sammanbyggda med ett tak. Byggnaderna är placerade centralt på 
fastigheten och står med taknocken parallellt med gatan och gavlarna placerade 
mot grannfastigheten. Byggnaderna är sammanbyggda i fastighetsgräns med 
grannens byggnad. Kedjehusen är sammanbyggda med hörnet på angränsande 
fastighets förråd och angränsande garage. Det innebär att bostadsytan inom varje 
hus aldrig angränsar direkt till grannens bostadsyta i originalutförandet.      
 
 

 
Planlösning och fasader för typhusen som förekommer i södra Ella gård.  
 
Numera har de flesta vindarna inredds för bostadsrum och badrum. Den inredda 
vinden ger cirka 50 kvadratmeter bruttoarea. För att få till ljusinsläpp har 
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takkupor och takfallsfönster uppförts på taket. I riktlinjerna från 1991 beskrivs 
tydligt hur dessa takkupor ska utformas och placeras för att behålla det enhetliga 
uttrycket.  
 
Att den högre byggnadens volym (höjd) skiljer sig från garage- och 
förrådsbyggnader är en viktig gestaltningsprincip som bidrar till den repetitiva 
indelningen. Huvudbyggnaden är i stort sett kvadratisk och det har beskrivits 
som viktigt att förråd och garage underordnar sig huvudbyggnadens takfot. En 
bebyggelserytm som är tydlig och åtkommande med högre, lägre, högre och lägre. 
På några av fastigheterna har garagen placerats mot varandra vilket oftast styrts 
av ledningsstråk (u-områden) passerar vilket har påverkat placeringen av 
byggnaderna.            
 
Husen är placerade centralt på fastigheterna, ibland anpassas de till 
väderstrecken. Byggnaderna har en trädgårdssida och en gatusida. 
Garageuppfarten har plats för en eller två parkerade bilar, resterande del av 
tomten är grön med buskar eller mindre fruktträd. Del av tomten är vanligen 
belagd med stenplattor eller trall. 
 
Husen är uppförda med fasader med stående falsad spårpanel av hyvlat trä i en 
mustig ”ella gård-röd” eller ”ella gård-gul” kulör som kan liknas med NCS S 
5040-Y80R (röd) och NCS S 2050-Y20R (gul). Varje bebyggelsegrupp har en och 
samma fasadkulör. I kulturmiljöutredningen uppmärksammades att de gula 
byggnaderna främst är placerade mot större gator och allmänna grönområden 
vilket gör att området utifrån främst uppfattas som gult. Fönsterfoder är vita, 
vindskivor och plåtar kring kupor och vindskivor är svarta. För vissa av de 
rödmålade kedjehusen förekommer fönsterbågar som målats blå. Antal kedjehus 
per bebyggelsegrupp varierar och beror på gatans form. Som mest förekommer 13 
kedjehus i en bebyggelsegrupp. Synliga brandgavlar i vit puts förekommer där 6 
eller fler kedjehus är sammanbyggda. Samtliga hus som angränsar mot annat 
kedjehus har brandskydd i gavlarna i form av en 6 mm internitskiva innanför 
träpanelen.  
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Byggnadernas kulörer i området. 
 

 
Hus i originalutförande med blå fönsterbågar.  
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Hus i originalutförande.  
 

 
Hus i originalutförande.  
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Hus i originalutförande.  
 

 
Hus i originalutförande med synlig koppling mellan trädgårdsida och gatusida. Byggnaden till höger 
har vita takplåtdetaljer och vindskivor vilket inte ingår i originalutförandet.   
 
 
Tillbyggnader 
Sedan originalhusen byggdes har en mängd förfrågningar om tillbyggnader och 
ombyggnader inkommit till bygglovavdelningen. För att hantera dessa 
förfrågningar enhetligt har Riktlinjer för norra och södra Ella gård tagits fram. 
Eftersom gällande detaljplan har reglerat den sammanlagda byggrätten till en 
fjärdedel av fastigheternas yta och fastigheternas storlek varierar, finns en stor 
spridning i byggrätterna från 111 kvm till 231 kvm. Variation i byggrätter har 
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inneburit en svårighet att bevara området sammanhållet. Då byggrätten gäller 
oavsett innehåll har många fastighetsägare använt utrymmen som ursprungligen 
var tänkta till kalla förråd eller garage som bostadsutrymmen.  
 
Framförallt är gavelfastigheterna större, men även fastigheter centralt i 
bebyggelsegrupper som exempelvis har ledningsstråk (u-områden) inom sin 
fastighet är större. Fastighetsägare med stora byggrätter har velat utnyttja dessa. 
Att bygga igen det atrium som finns i originalhusen genom att bygga samman 
förråd och garage med huvudbyggnaden är en vanlig tillbyggnad. Antal inbyggda 
atrium är cirka 85 av 201 fastigheter, det vill säga cirka 42 %. Olika sätt att 
hantera ljusinsläpp i det fönsterlösa utrymmet förekommer exempelvis i form av 
kupoler eller takfönster.   
 
Vid igenbyggnad av atriet krävs en skriftlig överenskommelse med 
grannfastigheten eftersom ombyggnaden innebär påverkan på angränsande 
fastighets fasad. För vissa av gavelfastigheterna med stora byggrätter har förråd 
och garage byggts samman och fönster har placerats på gaveln. Det ger långa 
tillbyggnader i bebyggelsegruppernas ändar.  
 
Då garage och förråd byggts samman upphör uppdelningen mellan 
huvudbyggnad och komplementbyggnad, hela utrymmet utgör bostadsyta. 
Eftersom gällande detaljplan reglerar den sammanlagda byggbara ytan särskiljs 
inte de ytor som utgör garage eller förråd från det som är bostad, samtliga 
kvadratmeter tas från samma pott. Då hela fastighetens byggbara yta utgörs av 
bostadsyta går det inte att beskriva fastighetens olika byggnadsdelar som 
huvudbyggnad och komplementbyggnad, varför dessa i planbeskrivningen 
benämns högre byggnadsdel och lägre byggnadsdel. Genom tidigare givna 
dispenser i bygglovet har flera fastighetsägare beviljats överskriden byggrätt. Det 
har ofta motiverats av att atriet ansetts vara ianspråktagen bostadsyta samt att en 
tillbyggnad där inte påverkar byggnadens exteriör.  
 
I södra Ella gård förekommer fyra olika varianter för hur den lägre 
byggnadsdelen byggts om till bostadsyta. De olika varianterna beskriver hur taket 
för den centrala delen utformas.     
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Alternativa takutformningar för lägre byggnadsdel.  
 
Bygglovförfrågningar om att förlänga den högre delen har inkommit, dessa har 
dock fått avslag då samtliga tillbyggnader ska underordnas den högre 
byggnadsdelens volym och inte bryta det befintliga sadeltaket. Det ger en fortsatt 
sammanhållen karaktär där den högre byggnadsdelens storlek och volym 
repeteras. Däremot förekommer skiftningar i hur den lägre delen förhåller sig, 
vilket också påverkas av fastigheternas lägen och förutsättningar. Fastigheterna 
är anpassade efter gatans kurvatur vilket ger vissa fastigheter med svängd form. 
För de svängda fastigheterna tas den oregelbundna formen upp i den lägre 
byggnadsdelen/taket mellan den högre rektangulära byggnadsdelen och de lägre 
förråds- och garagebyggnaderna. Bebyggelsen följer och förstärker på så sätt 
gatans kurvor.          
 
 

 
Huvudbyggnad och komplementbyggnaders placering inom fastigheten. Bebyggelsen tar upp 
gatans kurvatur med byggnadsdelen/taket mellan huvudbyggnad och komplementbyggnad.  
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Om- och tillbyggda hus. Förhöjda tak på garagedel för ljusinsläpp i det tidigare atriet.  
 

 
Om- och tillbyggda hus.   
 
 
Förändringar gällande kulör 
Bland de gula husen förekommer ett antal nyanser och den mustiga 
”ellagårdsgul” har ofta bytts ut mot en mer ljus, herrgårdsgul. I samband med en 
ljusare gul har också vindskivor målats vita. Bland de röda husen uppfattas en 
större andel ha kvar ursprungskulören.      
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Om- och tillbyggda hus. Atriet har byggts igen, ljusinsläpp med takfönster.  
 

 
Om- och tillbyggda hus, garage och förråd har byggts samman med nya fönster på gaveln.  
 
 
Bygglovbefriade åtgärder  
Enlig lag finns olika bygglovbefriade åtgärder (ofta krävs endast en anmälan och 
eventuellt ett startbesked). Åtgärderna regleras i PBL och tillåts utöver det 
kommunen reglerar i detaljplan.   
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Vid tiden för detaljplanens framtagande utgörs möjliga bygglovbefriande åtgärder 
av: 

• Kompletterande fristående byggnad på 15 kvm (så kallad friggebod)  
• 25 kvm fristående byggnad (så kallat attefallshus, antingen som 

komplementbostadshus eller komplementbyggnad)   
• 15 kvm stor tillbyggnad av huvudbyggnad. I befintligt enbostadshus tillåts 

ytterligare en bostad inredas inom ramen för bygglovsbefriade åtgärder 
(det finns ingen begränsning av hur stor del av byggnaden den nya 
bostaden får utgöra).  

• Diverse byggnadstekniska detaljer utan bygglov, exempelvis en eller två 
takkupor.   

• Altaner tillhörande en- eller tvåbostadshus, lägre än 1,8 meter inom 3,6 
meter från bostadshuset, minst 4,5 meter från grannes gräns om inte 
grannen medger en närmare placering.   

 
Enligt 9 kap, 8 §, 2 st, PBL, ges kommunerna möjlighet att i detaljplanen utöka 
lovplikten för områden som utgör en värdefull miljö och därför anses känsliga för 
bygglovbefriade åtgärder.  
 
Till detaljplanen har en kulturmiljöutredning tagits fram för att värdera 
kulturvärdena i området och avgöra vilka av skrivningarna i Riktlinjerna för 
Södra Ella gård som kan användas som planbestämmelser. I 
kulturmiljöutredningen har de bygglovbefriade åtgärdernas effekter på 
kulturmiljön beskrivits. Utredningen kommer fram till att bygglovbefriade 
åtgärder skulle innebära negativa konsekvenser för den sammanhållna 
karaktären i området, varför detaljplanen föreslår att utöka lovplikten för vissa av 
de bygglovbefriade åtgärderna för kedjehusen, se vidare på sida 36.   
  

Tillgänglighet 
Det råder god tillgänglighet inom området eftersom marken till största delen är 
plan. Parkering sker inom den egna fastigheten. Villaområdet i öster är kuperat 
eftersom det ligger på ett berg men har god tillgänglighet från öster. Mot väster 
kopplas villaområdet ihop med radhusområdet med en sluttande gångväg med 
inslag av trappor. Gatorna inom området uppfyller kommunal standard. 

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik 
Området ansluts från Ellagårdsvägen i norr och Enhagsvägen i söder med 
genomfartsgatan Storängsvägen i nord-sydlig riktning. De är alla större gator som 
kan definieras som huvudgator medan övriga gator inom planområdet kan 
definieras som lokalgator. Trafik till och från Ellagårdskolan medför en del 
störningar för de boende, trafiken på lokalgatorna alstras främst av boende.  
 
Separata trottoarer finns längs genomfartsgatan Storängsvägen och 
Ellagårdsvägen. Smalare trottoar på ena sidan om gatan förekommer även längs 
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lokalgatorna. Gena, separata gång- och cykelvägar i grönstråken förbinder de 
olika mindre husgrupperna inom detaljplaneområdet. Cykling sker förutom i de 
gröna stråken, blandat med övrig trafik. Ett av cykelstråken i nord-sydlig riktning 
har pekats ut som ett huvudcykelstråk i kommunens cykelplan.     
 

 
Trottoar längs gatan, parkering på egen fastighet.  

Kollektivtrafik 
Planområdet ligger direkt väster om centrala Täby som trafikeras av 
Roslagsbanan. Det är gångavstånd till Roslags-Näsby station där tåg mellan 
Stockholm och Österskär (Österåker), Lindholmen och Kårsta (Vallentuna) 
passerar. Med Roslagsbanan tar det 15 minuter till Tekniska högskolan i centrala 
Stockholm. Bussen trafikerar Ellagårdsvägen med hållplats utanför 
Ellagårdsskolan och infarten till Lövängsvägen. Enhagsvägen trafikeras också 
med bussar, en hållplats finns där Storängsvägen ansluter till Enhagsvägen. 
Längs Täbyvägen går busstrafiken vidare genom Danderyd till Danderyds sjukhus 
där de ansluter till tunnelbanan.  

Parkering, varumottagning, utfarter 
Parkering för enfamiljshusen sker inom varje egen fastighet med uppfart direkt 
från anslutande gata. Det finns utrymme för en bil i garage och 1-2 bilar på 
uppfarten, beroende på hur fastigheten disponerats. Flerbostadshuset på 
Ellagårdsvägen har en markparkering inom sin fastighet och garageplatser i 
källaren på huset.  
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NATUR, PARK OCH REKREATION 

Naturmiljö, mark och vegetation  
Husgrupperna i planområdet ligger åtskilda av parkstråk. Parkstråken består 
främst av öppna gräsytor men även av buskage och träd. De privata tomterna är 
uppväxta med buskar, träd och fruktträd vilket ger ytterligare grön karaktär till 
området. Ursprungligen fanns det en plan för vilka träd som skulle finnas i 
fastigheternas trädgårdar, det var bigarrå, olika typer av körsbär, hägg och rönn.  
 
I trädgårdarna finns få träd som är högre än husen. Trädgårdarna har fruktträd 
och buskar. Parkmarken innehåller gräsmattor, större träd, en bollplan, en 
lekplats och ett utegym. I övrigt är parkytorna öppna gräsmattor med plats för 
picknick, lek och spontanidrott. De privata trädgårdarna varierar i storlek men är 
relativt små, vilket vägs upp av de generösa allmänna ytorna mellan 
bebyggelsegrupperna. Trädgårdarna och den allmänna platsmarken bidrar till att 
området upplevs grönt och luftigt. De parkstråk som fungerar som gång- och 
cykelstråk inom området omger bebyggelsegrupperna och skapar gröna rum 
mellan bebyggelsen. Det förekommer också parkstråk som omges av bebyggelse, 
vilket ger parkytor med en mer lugn och privat karaktär.  
 

 
Flygbild över området där andelen grönska mellan bebyggelsegrupperna framgår.  
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Aktivitet i grönsläpp mellan bebyggelsegrupperna.  
 
De friliggande villorna i östra delen av planområdet är placerade i en skogsbacke. 
De flesta fastigheterna ansluter direkt till naturmark med större träd. Husen 
ligger högt och flera trädgårdar har utsikt mot söder.  
 
I området finns biotopskydd i form av alléer som ej bedöms påverkas av 
detaljplanen. 

Markbeskaffenhet, geotekniska förhållanden 
Marken i planområdet utgörs mestadels av lera-silt. I nordvästra delen finns   
postglacial lera. Höjden med de friliggande villorna består av morän, sten-block 
och berg. 
 

 
Markbeskaffenhet inom området. 
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Friytor, lek och rekreation  
Parkstråken mellan husgrupperna kan till exempel användas för lek, idrott och 
utefester. I söder finns Enhagsparken med bollplan, utegym, boulebana och 
lekplats.  
 
Motionsslingor, tennisbanor och bollplaner finns i norra Ella gård. Större 
rekreationsområden finns på cirka två kilometers avstånd från Ella gård, dels 
norr om området i Stolpaskogen, dels väster om Skarpäng i området kring 
Mörtsjön och Käringsjön.   

Vattenområden och miljökvalitetsnormer  
Grundvattenförekomsten Täby-Danderyd omfattar hela planområdet. 
Vattenförekomsten har god kemisk och kvantitativ status och kvalitetskrav enligt 
dricksvattenföreskrifterna. Planens genomförande bedöms inte påverka 
vattenförekomsten negativt.  
 
Dagvatten från planområdet avleds i huvudsak via tunnel till  
recipienten Stora Värtan. Vid tunnelmynningen finns en  skärmbassäng. Stora 
Värtan är en kustvattenförekomst (SE592400-180800) som delas mellan 
kommunerna Täby, Danderyd, Lidingö, Vaxholm och Österåker. Täby kommuns 
del är lokaliserad i nordvästra kanten. Hela Stora Värtan är ca 18 km2 och har 
flera inlopp, inklusive dagvattenutsläpp från Täby. Utloppet till havet ligger i 
söder. Stora Värtan omfattas av beslutade miljökvalitetsnormer god ekologisk 
status 2027 och god kemisk status 2027 (tidsfrist för tributyltenn, undantag för 
kvicksilver och polybromerade difenyletrar). Påverkanskällorna enligt uppgifter i 
VISS är urban markanvändning, jordbruk, enskilda avlopp och atmosfärisk 
deposition. Idag har Stora Värtan  måttlig ekologisk status, främst på grund av 
fosfor och kväve och uppnår heller inte god kemisk ytvattenstatus på grund av 
kvicksilver, bromerad difenyleter, tributyltenn (TBT) och PFOS.  
 
Detaljplanen möjliggör rening och fördröjning av dagvatten i Enhagsparken. Det 
ger en möjlighet att förbättra MKN för vatten och minska översvämningsrisken i 
hela området.   

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp 
Samtliga fastigheter inom planområdet är anslutna till det allmänna vatten- och 
avloppsledningsnätet. Täby kommun är VA-huvudman. Dricksvattnet produceras 
i Görvälnverket i Järfälla kommun.  
 
Under planområdet går en dagvattentunnel som leder dagvattnet till Stora 
Värtan. En ledning förlagd i dagvattentunneln avleder spillvatten från Ella Park, 
Ella Gård och Skarpäng till Käppalatunneln. Spillvattnet renas i Käppalaverket i 
Lidingö stad.  
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Ledningar 
Ledningsägare inom planområdet:  

• Täby kommun, ledningar för vatten- och avlopp.  
• Svenska stadsnät och Transit bredband AB, ledningar för bredband och 

TV.  
• Stokab AB, ledningar i området  
• Skanova, ledningar för fiber, bredband och telefoni  
• Ellevio, ledningar för elnät 

Värme 
Planområdet ligger utanför kommunens fjärrvärmenät och byggnader värms 
huvudsakligen av separata enskilda uppvärmningskällor såsom direktverkande 
el, bergvärme etc.   

El  
Inom planområdet finns två nätstationer, en placerad intill huvudcykelstråket 
mellan Lövängsvägen och Arrendevägen och en i parkstråket intill 
Storängsvägen.  

Avfall 
Villaägare inom Täby kommun erbjuds få säck- och kärlsopor inklusive matavfall, 
grovsopor, trädgårdsavfall, el/kyl/frys och miljöfarligt avfall, hämtat vid 
fastigheten. Kommunen erbjuder också separat tidningshämtning. Närmste 
återvinningsstation finns vid Enhagsvägen cirka en kilometer från planområdet. 
Här samlas förpackningar av plast, papper, metall, glas och tidningar. Grovsopor, 
trädgårdsavfall och miljöfarligt avfall kan också lämnas vid återvinningscentralen 
Hagby cirka åtta kilometer norr om planområdet.  

STÖRNINGAR OCH RISKER 

Förorenad mark 
Inga kända föroreningar finns i området. 

Radon 
Inom Ella gård har många mätningar av radon gjorts för enskilda fastigheter. 
Resultat visar att flera fastigheter vid mättillfället överskrider riktvärdet 200 
Bq/m3. Vid ombyggnation är det viktigt att bygga så att radon ej kan tränga in i 
bostaden.   

Risk för skred 
Marken i stora delar av området består av postglacial lera och lera/silt. Marken är 
dock plan och inga rapporter om ras, skred eller sättningar finns. Risken för ras 
och skred bedöms som låg.  

Farligt gods och drivmedelsstationer, bedömning 
Längs Enhagsvägen finns tre drivmedelsstationer. I granskningsförslaget till den 
fördjupade översiktsplanen för Täby stadskärna föreslås dessa flyttas från 
Enhagsvägen och närmare E18. Enhagsvägen är i dagsläget rekommenderad 
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transportled för farligt gods. Större delen av bebyggelsen i Ella gård är belägen 
längre än 150 meter från såväl drivmedelsstation som Enhagsvägen. Närmsta 
fastighet är belägen cirka 90 meter från Enhagsvägen och drivmedelsstation. 
Avståndet mellan bebyggelse och riskkällor bedöms vara tillräckligt. Område 
inom 25 meter från riskkällor är utformat för att icke uppmuntra till 
stadigvarande vistelse.    

Buller 
Enligt bullerkartläggningen från 2018 innehålls bullernivåerna enligt 
förordningen (2015:216) om trafikbuller.  
 
Busstrafiken orsakar lågfrekvent buller som kan innebära störningar på 
omgivningen. Busstrafiken på Ellagårdsvägen orsakar buller i planområdets 
norra del. Risken för bullerstörning är störst vid hållplatser, särskilt i 
uppförsbacke, där bussar står på tomgång eller accelererar vid start från hållplats. 
För de bostäder som vetter mot gator som trafikeras av buss ska utformning av 
byggnader ske så att folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus 
(FOHMFS 2014:13) för lågfrekvent buller innehålls i sovrum. Riktvärdena kan 
innehållas till exempel genom att sovrum förläggs mot mindre bullerutsatt sida. 
Eventuella ombyggnader av gata eller bostäder intill de platser som trafikeras 
med buss ska göras med hänsyn till busstrafiken.  

Dagvattenhantering och skyfall  
Ett aktivt markavvattningsföretag Ella – Åva torrläggningsföretag (AB_2_0535) 
berör planområdet. Täby kommun har tidigare tagit ett ”upphörandebeslut” och 
meddelat detta till länsstyrelsen år 2012. Kommunen kommer att driva frågan om 
att avveckla företaget, men inte under processen för detaljplanen för södra Ella 
gård. Det finns ingen tidplan för när avveckling av markavvattningsföretaget 
kommer att göras. Dagvattenhantering för området ingår i kommunens 
verksamhetsområde och avleds via det allmänna dagvattensystemet. 
 
I Enhagsparken, öster om planområdet, finns idag en öppen 
utjämningsanläggning vars främsta syfte är att fördröja vatten som avleds från 
den nya stadsdelen Roslags-Näsby söder om Ella gård. Anläggningen har byggts 
ut med kapacitet för att omhänderta vatten från Roslags-Näsby.  
 
Enhagsparken består av lera överlagrad med fyllning. Förutsättningarna för 
infiltration är obetydlig. Fyllningen är nästan helt utlagd i lerområden, vilket gör 
att underliggande jordlager (lera) inte medger någon infiltration till djupare 
jordlager eller till grundvatten under leran.  
 
På uppdrag av Täby kommun har en skyfallskartering över Täby stadskärna 
utförts, där områden med översvämningsrisk i ett framtida klimat identifierats. 
Enligt rapport Hantering av skyfall – Täby stadskärna (WSP 2017-10-04) stora 
delar av Enhagsparken att översvämmas vid skyfall i ett framtida klimat.  
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Skyfallskartering, färgade områden visar kritiska områden.   

FORNLÄMNINGAR 
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. 

RIKSINTRESSEN  
Området berörs ej av riksintressen.  

PLANFÖRSLAGET 

BEBYGGELSE 

Bebyggelsens huvudsakliga innehåll 
Bebyggelsen kommer fortsatt utgöras av bostadsbebyggelse i mindre skala i form 
av småhus. Användningen park, natur, idrott och gator kompletterar 
bostadsbebyggelsen. Någon förändring till innehåll eller funktion är inte 
planerad. Detaljplanen syftar till att befästa den användning och den karaktär 
som finns i området. Jämfört med gällande stadsplaner (S67 och S70) har detta 
förslag till detaljplan utformats med mer styrande bestämmelser som reglerar 
utformning och utförande för att om- och tillbyggnader ska anpassas och bidra 
till och stärka den sammanhållna karaktären.    

Byggnadskultur och gestaltning 
Karaktärsbevarande bestämmelser för grupphusbebyggelsen 
Ella gård har en sammanhållen karaktär som kommunen har som ambition att 
värna. Inom planarbetet har en kulturmiljöutredning tagits fram för att 
inventera, beskriva och värdera kulturmiljön i planområdet (ETTELVA 
Arkitekter 2019-02-08 rev 2019-10-25). Kulturmiljöutredningen har som syfte 
att redogöra för vilka byggnadsdetaljer som är av vikt för karaktären vid 
exempelvis ombyggnad. Kulturmiljöutredningen utgör ett underlag till vilka 
planbestämmelser som krävs för att styra att tillkommande bebyggelse fortsatt 



 
 

Täby kommun | Planbeskrivning SBN 2018/280–09 | 2019-11-26 rev 2020-02-17            Sida 32 av 44 

görs i linje med den sammanhållna karaktären. Som underlag till 
kulturmiljöutredningen har Riktlinjer för norra och södra Ella gård legat till 
grund.  
 
Kulturmiljöutredningen har resulterat i förslag till bestämmelser som reglerar 
takform, takmaterial, utformning av takkupor, fasadmaterial och kulör samt hur 
tillbyggnader och komplementbyggnader ska placeras och utformas för att 
hänsynsfullt förhålla sig till ursprungsbyggnaden. Kulturmiljöutredningen 
innehåller också rekommendationer om hur takkupor och fönster ska utformas.    
 
Minsta fastighetsstorlek 
Befintliga fastighetstorlekar för grupphusen varierar mellan 442 och 923 m2. 
Gavelfastigheterna är i allmänhet större. För grupphusområdet regleras minsta 
fastighetstorlek till 440 m2. Utvalda gavelfastigheter har getts en minsta 
fastighetsstorlek om 500 m2 då dessa ursprungligen är större. Bestämmelsen om 
minsta fastighetsstorlek förhindrar ytterligare fastighetsdelningar. De gällande 
fastighetsindelningsbestämmelserna upphävs i samband med att detaljplanen 
antas.   
 
Största tillåtna sammanlagda BYA per fastighet 
Eftersom största sammanlagda byggnadsarea tidigare angivits är 25 % av 
fastighetens storlek, varierar det hur mycket som har byggts ut inom de olika 
fastigheterna. I ny detaljplan föreslås en största byggnadsarea per fastighet i 
grupphusområdet om 175 m2, 185 m2, 200 m2 eller 215 m2. De stora fastigheterna 
som tidigare haft en större byggrätt ges en byggrätt på 200 m2 byggnadsarea för 
att befintliga byggnader inte ska bli planstridiga. Som princip gäller det för de 
fastigheter som är 700 m2 eller större eftersom de sedan tidigare har en byggrätt 
på minst 175 m2 byggnadsarea. Byggrätten om 175 m2 möjliggör 
originalbyggnaden och ett inbyggt atrium. Det har visat sig att flera fastigheter 
har en byggrätt som överskrider 175 m2 varför en byggrätt angiven till 185 m2 
lagts till plankartan. Två fastigheter inom grupphusbebyggelsen har getts en 
byggrätt på 215 m2, det bör dock ses som avvikande från det normala och ska inte 
vara tongivande för området.    

 
Byggrättens fördelning för grupphusen i originalutförande.  
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Högsta nockhöjd för huvudbyggnad 
Detaljplanen anger en högsta nockhöjd per fastighet, reglerat från 
medelmarknivån. Utgångspunkten är att fastigheterna ska kunna uppföras med 
en högre byggnadsdel om 7 meter till nock över medelmarknivån. Att reglera 
nockhöjden i förhållande till medelmarknivån har bedömts som lämpligt 
eftersom bebyggelsen är befintlig och 7 meter överensstämmer med vad som är 
utbyggt inom området. Det möjliggör också att en och samma höjd kan gälla 
inom hela området oberoende av topografin i området.  
 
Nockhöjd anges också för de lägre byggnadsdelarna (garage/förråd/tillbyggnad), 
dessa kan uppföras till en nockhöjd om 4,0 meter över omgivande marknivå. 
Detta beskrivs med en sektion/illustration på plankartan. För karaktären har det 
beskrivits som viktigt att upprepningen av den högre byggnadsdelens 
rektangulära form bevaras. Den byggnad som utförs i en nockhöjd om 7 meter 
från mark begränsas till en längd av 11 meter för att endast avse den ursprungligt 
högre byggnadsdelen. Resterande byggrätt avser den lägre byggnadsdelen. Detta 
styr ett bibehållande av ömsom högre, ömsom lägre volymer i repetition.   
 

 
Föreslagna nockhöjder för de olika byggnadsdelarna.  
 
Fasader och kulör 
Fasaderna ska fortsatt utföras enhetligt i fråga om material och kulör för 
respektive bebyggelsegrupp. Fasaderna ska utföras med stående falsad spårpanel 
av trä. Ursprungskulörerna är mustigt gul eller röd, kulörer som kan liknas med 
NCS S 5040-Y80R (röd) och NCS S 2050-Y20R (gul). Detaljplanen reglerar inte 
den exakta färgkoden utan anger de bebyggelsegrupper som ska utföras i röd 
respektive gul panel. Beskrivande text om originalkulörer är främst ett 
kunskapsunderlag. Vindskivor ska vara svarta med syfte att visuellt smälta 
samman med takets plåtdetaljer intill vindskivorna. Bestämmelser för kulör och 
fasadmaterial undantas för de väggar som utgörs av putsad brandgavel. De 
pustade brandgavlarna ska utföras i ljus puts.  
 
Byggnaders placering och utförande av tillbyggnader  
Byggnadens förhållande till gata och den repetition som den högre och den lägre 
byggnadsdelen ger i upplevelsen längs gatan har bedömts som en viktig 
karaktärsskapande aspekt. Prickmark hindrar tillbyggnader och komplement-
byggnader att uppföras i trädgården mot gata för att inte störa den 
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karaktärsskapande repetitionen. Prickmarken har placerats 1,5 meter från 
fasadliv för att möjliggöra mindre skärmtak över entréer.  
 
Viktigt för karaktären är uppdelningen mellan högre och lägre del. Den 
ursprungliga högre byggnadsdelen ska fortsatt begränsas till den rektangulära 
formen. Tillbyggnader ska i första hand placeras mellan de högre 
byggnadsdelarna eller mot trädgårdssidan och ska utföras underordnade 
takfoten. Tillbyggnadernas nockhöjd begränsas till 4,0 meter och dess tak får inte 
bryta den högre byggnadsdelens sadeltak. Den högre byggnadsdelens sadeltak 
ska vara den dominerande formen. Tillbyggnader ska fogas till 
ursprungsbyggnaden och följa utformningen av dessa. Komplementbyggnader får 
uppföras fristående men kräver bygglov. Även de ska anpassas till områdets 
karaktärsdrag gällande material, kulör och form. Ny detaljplan innebär utökad 
bygglovplikt för attefallshus och friggebodar.      
 

 
Utformningsprinciper för den lägre byggnadsdelen.  
 
Lägre byggnadsdel ska fortsatt ha ett underordnat förhållande till den högre 
byggnadsdelen. Det är av stor vikt att de ursprungligt lägre byggnadsdelarna 
(tidigare förråd och garage) bevarar sitt småskaliga uttryck och låga höjd mot 
gata och trädgård. Därför har den lägre byggnadsdelens tak reglerats falla ut mot 
gata och trädgårdssida på motsvarande sätt som för den högre byggnadsdelen. 
Det för att undvika att pulpettak med högre byggnadsmått placeras mot gata och 
trädgårdssida. Takets nock ska placeras mellan gavlarna på två högdelar. För 
fastigheter som endast angränsar en högdel, tex gavelfastigheter, gäller att 
nocken på lågdelen ska placeras inom gaveln för den angränsande högdelen. 
 
Bestämmelser som anger hur den lägre byggnadsdelen får byggas om anges i 
plankartan. Nockhöjden för lägre byggnadsdel får vara högst fyra meter över 
medelmarknivån och taknocken ska placeras inom området för den högre 
byggnadsdelens gavel. Den lägre byggnadsdelens tak ska ansluta under den högre 
byggnadsdelens takfot. Den lägre byggnadsdelens takfall ska placeras i samma 
riktning som den högre byggnadsdelens takfall. Den lägre byggnadsdelen får ha 
en lutning på mellan 5-8 garder. De byggnadsreglerande bestämmelserna för den 
lägre byggnadsdelen möjliggör för alla de olika takutformningar för lägre 
byggnadsdel som idag förekommer i området.  
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Varianter av tak som förekommer för den lägre byggnadsdelen.  
 
 
 
 
Utformning av takkupor 
Takkupor och takfallsfönster får utföras. Takkupor och takfallsfönster på den 
högre byggnadsdelen begränsas genom att de placeras så att minst tre rader 
takpannor garanteras nedanför takkupan och tre takpannor garanteras ovan 
takkupan/fönstret. Takkupan ska kläs med svart plåt. Takkupans fönster ska 
fortsatt ha mittpost och kuporna får högst sammanlagt uppta en längd av 4 meter 
per takfall. På den lägre byggnadsdelen kan takfönster utformas mer fritt så länge 
de uppförs inom angiven nockhöjd.  
 
Tak  
Lägre byggnadsdel ska ha tak med en lutning på 5-8 grader. Den lägre 
byggnadsdelen ska ha en taktäckning av papp eller plåt. Högre byggnadsdel ska 
ha sadeltak med en lutning på 37 grader. Högre byggnadsdel ska ha en 
taktäckning av tvåkupiga terrakottafärgade takpannor som kan kompletteras med 
solceller eller solpaneler. 
 
Solceller/solpaneler 
Kommunen anser det positivt att fastighetsägare tar initiativ till solceller eller 
solpaneler för att förse sig med egen hushållsel. Detaljplanen har som syfte att 
verka för en hållbar och funktionell användning av bostäderna i Ella gård, varför 
solceller eller solpaneler medges som komplement till angiven taktäckning 
(terrakottafärgade tvåkupiga takpannor). Viktigt är dock att solceller och 
solpaneler följer byggnadens form samt bestämmelser om högsta nockhöjd och 
största takvinkel. Konstruktioner och ställningar som innebär att volymen 
påverkas medges inte i ny detaljplan. För att taktäckningen fortsatt ska upplevas 
som takpannor ska solcellerna eller solpanelerna placeras inramade av minst tre 
band takpannor runt om takfallet.  Solceller tillåts också placeras på den låga 
byggnadsdelen, och även då gäller att de följer takets form.    
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Friliggande villor i östra delen 
De friliggande villorna i östra delen av planområdet har reglerats med 
planbestämmelser om minsta fastighetsstorlek, största sammanlagda 
byggnadsarea, högsta byggnadshöjd från medelmarknivån och en bestämmelse 
om storlek på komplementbyggnad. Huvudbyggnad har reglerats till att som 
närmast placeras 4 meter från fastighetsgräns. Komplementbyggnad kan, med 
grannes medgivande sammanbyggas, i fastighetsgräns annars gäller placering om 
1 meter från fastighetsgräns.   
 
Indelningen park respektive kvartersmark 
Att de gröna stråken i området bevaras har bedömts viktigt för att bevara befintlig 
karaktär. Detaljplanen reglerar dessa som parkmark och allmän plats, vilket 
innebär att de inte möjliggörs för bebyggelse. Inom användningen för idrottsplats 
har marken prickats för att inte möjliggöra byggnader. Ett mindre område för 
omklädningsrum/servicebyggnad har angivits i det sydöstra hörnet av 
idrottsområdet för att befästa befintlig byggnad.  
 

Bygglovbefriade åtgärder 
I kulturmiljöutredningen har de bygglovbefriade åtgärdernas effekter på 
kulturmiljön beskrivits. Möjligheten till bygglovbefriade friliggande uthus 
riskerar att påverka områdets helhet negativt då utformningen av dessa inte kan 
styras av detaljplanen. Eventuella komplementbyggnader har tidigare kunnat 
placeras i trädgården antingen mot gata eller på trädgårdssidan. Det innebär att 
området utifrån kan komma att domineras av intrycket från dessa 
komplementbyggnader. Det sammanhållna, upprepande uttrycket från gata och 
parkstråk har beskrivits som det mest karaktärsskapande detaljerna i området, 
varför sammanhanget värnas. Kulturmiljöutredningen anger att tillbyggnader 
och småhus enligt bygglovbefriade åtgärder kan innebära negativa konsekvenser 
för den sammanhålla karaktär som beskrivs i området, varför detaljplanen 
innebär en bestämmelse att utöka lovplikten för alla typer av byggnader inom 
detaljplaneområdet.  
 
Den utökade lovplikten som föreslås med ny detaljplan gäller för tillbyggnad av 
bostadshus, fristående friggebod (15 m2) och attefallshus (25 m2) samt för 
uppförande av kupa. Möjligheten att inreda ytterligare bostad inom 
enbostadshuset föreslås fortsatt bygglovbefriat för kedjehusen men kräver 
anmälan. Detaljplanen reglerar dessutom att fristående komplementbyggnader 
ska anpassas till områdets karaktär gällande kulör, material och form. Lovplikten 
har också utökats för anläggande av solceller och solpaneler på kedjehusen. 
Anläggande av altan kan göras bygglovbefriat i linje med PBL, 9 kap, 4f §. Utökad 
lovplikt gäller även för omfärgning av fasad och byte av taktäckningsmaterial. 
Undantagen från de bygglovbefriade åtgärderna gäller för kedjehusen i syfte att 
värna den sammanhållna karaktären. Det innebär att de bygglovbefriade 
åtgärderna gäller som tidigare för de friliggande husen inom detaljplaneområdet.  
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Utöver vad detaljplanen reglerar görs bygglovets bedömning utifrån 8 kap § 13 
PBL, om förbud mot förvanskning av byggnad, som bedömts särskilt värdefull 
från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.     

Tillgänglighet 
Området är mestadels plant med god tillgänglighet. De friliggande bostadshusen i 
den östra delen ligger upphöjda på en kulle där tillgängligheten är god från 
Stockholmsvägen i öster. Tillgänglighet i varje enskild byggnad kontrolleras i 
bygglovet.    

GATOR OCH TRAFIK 
Detaljplanen innebär inga förändringar för gata eller trafik. Byggnaders placering 
har styrts med utökad prickmark intill korsningspunkter mellan lokal- och 
huvudgata så att inte komplementbyggnader ska hindra sikten vid in- och 
utfarter i området.  

NATUR, PARK, REKREATION 
Inga förändringar föreslås för park eller naturmark. Området har fortsatt stor 
andel grönyta och upplevs därför luftigt. Fördelningen kvartersmark och allmän 
platsmark är densamma.  

Vattenområden och miljökvalitetsnormer (MKN) 
Stora Värtan är en kustvattenförekomst (SE592400-180800) som delas mellan 
kommunerna Täby, Danderyd, Lidingö, Vaxholm och Österåker. Täby kommuns 
del är lokaliserad i nordvästra kanten. Hela Stora Värtan är ca 18 km2 och har 
flera inlopp, inklusive dagvattenutsläpp från Täby. Utloppet till havet ligger i 
söder. 
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Stora Värtans avrinningsområde.  
 
Stora Värtan omfattas av beslutade miljökvalitetsnormer god ekologisk status 
2027 och god kemisk status 2027 (tidsfrist för tributyltenn, undantag för 
kvicksilver och polybromerade difenyletrar). Påverkanskällorna enligt uppgifter i 
VISS är urban markanvändning, jordbruk, enskilda avlopp och atmosfärisk 
deposition. 
 
Enligt Naturvattens rapport ”Underlag till lokala åtgärdsprogram för ytvatten i 
Täby kommun – del 1”, daterad 2017-10-30, har fosforbelastningen till Stora 
Värtan under tio år (2004-2015) angetts av SMHI till cirka 240 ton/år, av vilket 
den absoluta huvuddelen (99,4 %) utgörs av inflöden från omgivande 
vattenförekomster. Lilla Värtan och Askrikefjärden svarar för ungefär hälften 
vardera av denna import och Kyrkfjärden för mindre än 0,5 procent. 
Fosforexporten till omgivande havsområden anges för samma period till 238 
ton/år. Det motsvarar en årlig nettoimport av 1,7 ton fosfor till Stora Värtan.  
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Det aktuella detaljplaneområdet är rödmarkerat i bilden och ingår i det gulmarkerade 
tillrinningsområdet i figur nedan. 
  
Hela det aktuella tillrinningsområdet bidrar årligen med ca 440 kg fosfor till 
Stora Värtan enligt ”Lokalt åtgärdsprogram för Täby kommun - Förbättrad 
ytvatten-kvalitet” (WSP 2018-06-21). Av detta utgör bidrag från 
detaljplaneområdet en mycket liten del. Ytmässigt utgör detaljplaneområdet 
mindre än 5 % av tillrinningsområdet. Fosforbidraget är ännu lägre, då området 
endast består av småhusbebyggelse och parkmark. Enligt beräkningar från 
Vattenmyndigheten och Naturvatten behöver fosforinflödet minska med mellan 
25 och 30 %, vilket motsvarar 300 till 400 kg/år, för att Stora Värtan ska uppnå 
god status.  
 
I ”Lokalt åtgärdsprogram för Täby kommun”  har betydande påverkanskällor 
identifierats och förslag på lämpliga åtgärder lämnats  för varje sjö och 
vattendrag i Täby kommun. Lämpliga åtgärdsförslag per påverkanskälla har 
redovisats och prioriterats utifrån ett kostnads-nyttoperspektiv.  
 
Planområdet består till allra största del består av småhusbebyggelse och grönytor, 
vilket i sin tur innebär att belastningen från området är förhållandevis liten i 
jämförelse med andra områden inom avrinningsområdet och där åtgärdsbehoven 
är mycket större. Ur ett avrinningsområdesperspektiv har därför inga åtgärder 
förslagits för att rena dagvattnet från södra Ella gård. 
 
I Täby kommuns handlingsplan för god ytvattenstatus, liksom i fördjupade 
översiktsplanen för Täby stadskärna, anges att en större dagvattenanläggning 
(damm/dammar) bör anläggas i  Enhagsparken. Detaljplanen för södra Ella gård 
skapar förutsättningar för att denna dagvattenanläggning ska kunna anläggas. 
Det vill säga att den inte omöjliggör en sådan utbyggnad.  Denna 
dagvattenanläggning kommer att rena dagvatten från en stor del av det totala 
avrinningsområdet som är markerat i gult i figuren ovan, inklusive delar  av 
dagvattnet från planområdet i Södra Ella gård. 
 



 
 

Täby kommun | Planbeskrivning SBN 2018/280–09 | 2019-11-26 rev 2020-02-17            Sida 40 av 44 

Genomförs åtgärder i Enhagsparken kommer även dagvatten från Södra Ella 
Gård att få en förbättrad rening, vilket i sin tur innebär att planområdets 
påverkan på recipienten på sikt kommer att minska. Detaljplanen innebär inte 
tillskapande av nya  byggrätter  utan syftar istället till att bekräfta nuvarande 
markanvändning/bebyggelse. Det innebär att detaljplanen inte ger någon 
ytterligare påverkan eller belastning på dagvattennätet eller  på ytvattenkvalitén i 
Stora Värtan (MKN). 
 
Den förväntade påverkan från den aktuella planen äventyrar därmed inte 
möjligheten att uppnå den status som vattnet ska ha enligt 
miljökvalitetsnormerna.  

TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Detaljplanen innebär inte att någon förändring kommer att ske för teknisk 
försörjning. 

ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖREBYGGA STÖRNINGAR OCH RISKER  

Dagvattenhantering och skyfall 
I underlagsutredningen till den fördjupande översiktsplanen för Täby stadskärna 
- Hantering av skyfall - Täby stadskärna (WSP, 2017-10-04) föreslås att en 
dagvattendamm och översvämningsytor anläggs i Enhagsparken. Den föreslagna 
översvämningsbara ytan i Enhagsparken kan bidra till rening av dagvatten och 
hantering av översvämningsrisk till följd av skyfall. I utredningen föreslås bland 
annat att dagvatten ska fördröjas och renas i en dagvattendamm på 1,3 ha i östra 
delen av Enhagsparken. Planens genomförande medger ytor för fördröjning av 
dagvatten och därmed möjliggörs ökad rening av dagvatten och hantering av 
skyfall.  
 
I kommunen finns en dagvattenstrategi som ställer krav på lokalt 
omhändertagande av dagvatten vid ny- om- och tillbyggnation. Detta kommer att 
innebära en succesiv förbättring av dagvattenhanteringen inom området över tid.  
 
Kommunen har påbörjat ett omfattande arbete att utvärdera, åtgärda och 
förbättra kapaciteten i dagvattenledningsnätet samt att kunna hantera skyfall på 
ett bättre och mer kontrollerat sätt. Arbetet kommer att pågå under lång tid och 
åtgärder kommer att prioriteras för de hårdast drabbade platserna först.  
I kommunens Handlingsplan för god vattenstatus finns Enhagsparken utpekad 
som prioriterat område för förbättrad dagvattenhantering. Det finns fortfarande 
flera platser i kommunen som är i större behov av förbättrad dagvattenhantering 
varför åtgärder och projektering för Enhagsparken inte påbörjats . När turen 
kommer till Ella Gård och Enhagsparken kommer situationen ses över i ett större 
sammanhang så att så stora bebyggda ytor som möjligt ska omfattas av den 
förbättrade reningen. 
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HÅLLBARHETSPROGRAM/MILJÖPROGRAM/KVALITETSPROGRAM 
Detaljplanen har som syfte att garantera ett långsiktigt hållbart nyttjande av 
området. Planbestämmelserna ska vara styrande ur gestaltningssynpunkt men 
också funktionella och möjliga att förena med moderna byggnadsmaterial och 
teknik.  

GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

TIDSPLAN OCH GENOMFÖRANDETID  
Q3 2018 Godkännande av start-PM, 16 oktober 2018 
Q2 2019 Plansamråd 13 maj – 9 juni 2019 
Q4 2019 Granskning 28 november – 23 december 
Q2 2020 Antagande 
 
Genomförandetiden är fem år från den dag då detaljplanen vinner laga kraft.  

ANSVARSFÖRDELNING OCH HUVUDMANNASKAP  
Täby kommun är huvudman för allmän platsmark. Kvartersmarken är privat och 
ägs av enskilda fastighetsägare.  

GEMENSAMHETSANLÄGGNING, LEDNINGSRÄTT, SERVITUT 
Official- och avtalsservitut finns på fastigheterna Backstugan 11, 12 och 13 i syfte 
att möjliggöra ledningsdragning över fastigheterna. I övrigt finns inga 
gemensamhetsanläggningar eller servitut inom planområdet. Ett antal 
ledningsrätter förekommer i form av markreservat för allmännyttiga 
underjordiska ledningar, u-områden. Dessa har samma placering och utbredning 
som i tidigare detaljplan. Eventuell flytt av ledningar bekostas av initiativtagaren.     

AVTAL OCH PLAN- OCH GENOMFÖRANDEEKONOMI 
Projektet har inte inneburit några ytterligare ansvar som reglerats med avtal 
utanför detaljplanen.  

AVGIFTER, INLÖSEN, ERSÄTTNING 
Planavgift för renoveringsplaner tas ut av fastighetsägare i samband med bygglov. 
Upplysning om det finns i plankartan.  
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR, KONSEKVENSER 

Fastighetsbildning, anläggningsåtgärd och rättigheter 
 
För fastigheter inom kedjehusbebyggelsen 
Byggrätten föreslås ändras från 25 % av fastighetens area till 175 m2, 185 m2, 200 
m2 eller 215 m2 sammanlagd byggnadsarea. Det innebär att ytterligare 
möjligheter till tillbyggnad är små för de flesta fastigheter. Byggrätten har 
angivits så att atriet ska kunna byggas igen, en åtgärd som medför påverkan för 
angränsande fastighet och bostadsbyggnad, dels vid utförandet av tillbyggnaden, 
dels för framtida underhållsarbete. Tillbyggnaden innebär att väggar delas mellan 
fastighetsägarna och att karaktären mer liknar radhusbebyggelse istället för 
kedjehusbebyggelse. För att kunna genomföra denna förändring och åtgärd krävs 
liksom tidigare en skriftlig överenskommelse, ett civilrättsligt avtal mellan 
berörda fastigheter och dess ägare, exempelvis ett avtalsservitut.     
 
Att gällande fastighetsindelningsbestämmelser (tidigare fastighetsplan) upphävs 
innebär att fastighetsindelningen inte längre kommer vara låst till aktuella 
gränser. Minsta fastighetsstorlek regleras istället av bestämmelse d1 och d2 som 
anger minsta fastighetsstorlek till 440 m2 respektive 500 m2. Det innebär att 
ingen fastighet ska kunna delas i två nya fastigheter. Syftet är att befintlig 
fastighetsindelning fortsatt ska gälla.  
 
Utformningsbestämmelser reglerar hur tillbyggnader får göras, var de får 
placeras och att de ska underordna sig den högre byggnadsdelen. Detaljplanen 
reglerar utökad lovplikt för de annars bygglovbefriade åtgärderna.   
 
Prickad mark innebär att byggnad inte får uppföras mot gata. Tidigare har 
prickmarken avsett ett mindre område mot gatan, sex meter från fastighetsgräns. 
Detaljplanen styr att eventuella komplementbyggnader ska placeras på 
trädgårdssidan och den utökade lovplikten innebär att dessa kräver bygglov 
innan de uppförs. En konsekvens av den utökade lovplikten för mindre 
komplementbyggnader innebär att ingen extra byggrätt ges till dessa 
komplementbyggnader utan fastighetens totala byggrätt ska användas. 
Tillbyggnader och komplementbyggnader ska anpassas till den områdets 
karaktärsdrag gällande material, kulör och form.  
 
Taklutning ska vara 37 grader för högre byggnadsdel och 5-8 grader för lägre 
byggnadsdel.    
 
Högre byggnadsdel ska uppföras med terrakottafärgade tvåkupiga takpannor och 
kan kompletteras med solpaneler eller solceller. Takkupor måste placeras enligt 
detaljplanen och ska utformas med tak och sidor i svart plåt. Vindskivor ska vara 
svarta. Fasader ska vara av stående falsad spårpanel av trä.  
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Högre byggnadsdel begränsas av nockhöjd på 7 meter och lägre byggnadsdel får 
högst vara 4,0 meter från medelmarknivån, tidigare angavs en byggnadshöjd.  
 
För de friliggande fastigheterna 
Tidigare reglerades byggrätten med 25 % av fastighetens yta nu regleras en given 
byggrätt på 250 respektive 320 kvadratmeter per fastighet. Att byggrätten inte 
längre är en andel av fastighetens storlek innebär att några (de mindre) 
fastigheterna getts större byggrätt och några (de större) fastigheter getts mindre 
byggrätt jämfört med tidigare. Byggnadshöjden från medelmarknivån är 6,5 
meter. Placeringsbestämmelser för komplementbyggnad anger att 
komplementbyggnad kan sammanbyggas med grannfastigheten eller placeras 
fritt med ett minsta avstånd om 4,0 meter till fastighetsgräns. Huvudbyggnad får 
placeras 4 meter från fastighetsgräns.  
 
I samband med att ny detaljplan antas avses riktlinjerna för södra Ella gård 
upphävas.  
 

Fastighetsbildning 
I samband med detaljplanen vinner laga kraft avses gällande 
fastighetsindelningsbestämmelser upphävas. Det innebär att endast 
bestämmelserna om minsta fastighetsstorlek reglerar hur fastighetsindelning kan 
göras. Fastighetsindelningsbestämmelserna upphävs för hela planområdet. 
Följande fastighetsindelningsbestämmelser föreslås upphävas.  
 

• Odalmannen 0160–0113/1968 
• Bonden 0160–0123/1969 
• Drängen 0160–0125/1969 
• Pigan 0160–0126/1969 
• Arrendatorn 0160–0124/1969 
• Halmstacken 0160–0111/1968 
• Hässjan 0160–0119/1967 
• Skylen 0160–0123/1967 
• Volmen 0160–0122/1967 
• Täppan 0160–0124/1967 
• Tegen 0160–0125/1967 
• Vreten 0160–0121/1967 
• Tiltan 0160–0112/1967 
• Åkern 0160–0113/1967 
• Kryddgården 0160–0114/1967 
• Loftboden 0160–0109/1967 
• Vändtegen 0160–0110/1967 
• Grödan 0160–0106/1967 
• Inägan 0160–0107/1967 
• Hagen 0160–0103/1968 
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• Lövängen 0160–0108/1967 
• Vallen 0160–0102/1968 
• Backstugan 0160–0136/1966 
• Svedjelandet 0160–0124/1966 
• Skogsbacken 0160–0123/1966 
• Betesmarken 0160–0128/1966 

EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR TÄBY KOMMUN 
Detaljplanen föranleder inga kommunala investeringar. 
Plankostnad tas ut i samband med bygglov. Inget plankostnadsavtal har tecknats.  

SOCIALA KONSEKVENSER 
Detaljplanen möjliggör ett fortsatt långsiktigt och aktivt nyttjande av området 
med hänsyn till den kulturmiljö som området utgör. Processen har 
förhoppningsvis bidragit med ny kunskap om området både i den kommunala 
organisationen och för fastighetsägarna i området.  

MILJÖKONSEKVENSER 

Konsekvenser av planens genomförande 
Detaljplanen möjliggör för fördröjning  och rening av dagvatten, vilket kan ge 
positiva effekter på MKN för Stora Värtan. Planens syfte att säkerställa 
kulturmiljön bedöms bidra till miljömålet god bebyggd miljö.  

Ställningstagande till frågan om betydande miljöpåverkan 
Detaljplanen berör inga riksintressen och bedöms inte medföra betydande risker 
för människors hälsa eller för miljön. Stadsbyggnadsnämndens bedömning är att 
den nya detaljplanen inte kommer att medföra någon betydande miljöpåverkan i 
lagens mening. Separat miljökonsekvensbeskrivning kommer därmed inte att 
upprättas för detaljplanen.  
 

MEDVERKANDE  
Planen har tagits fram av ETTELVA Arkitekter tillsammans med projektgrupp 
inom Täby kommun bestående av Maria Kling, Fredrik Holmér, Kaleab Mussie, 
Lena Kjellson. 
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