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1. Sammanfattning av planprocessen 

Planen handläggs med utökat förfarande.  

Kommunens utskott för stadsbyggnad och fastigheter beslutade den 9 december 2021, 

§ 54, att uppdra åt stadsbyggnadsnämnden att pröva ny detaljplan för Näsbypark 

73:40-41 samt del av Näsbypark 73:64.  

Stadsbyggnadsnämnden godkände start PM den 21 april 2020, § 67.  

Stadsbyggnadsnämnden godkände planhandlingarna för samråd den 19 januari 2021, § 

11. Planförslaget var föremål för samråd under perioden 1 februari till 22 februari 2021. 

Totalt inkom 31 yttranden under samrådstiden. Inkomna yttranden är sammanställda i 

en samrådsredogörelse tillsammans med kommunens kommentarer.  

Den 21 mars 2022, § 27, godkände stadsbyggnadsnämnden planförslaget för 

granskning. Planförslaget var föremål för granskning under perioden 31 mars till 28 

april 2022. Totalt inkom 13 yttranden under granskningstiden. 

Inkomna yttranden är sammanställda i detta granskningsutlåtande tillsammans med 

kommunens kommentarer. Yttrandena återges och citeras endast i väsentliga delar. 

Yttrandena är offentliga handlingar och finns tillgängliga i sin helhet på kommunen. 

2. Plansamråd 

2.1 Handlingar 

Samrådshandlingarna godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 19 januari 2021, § 11.  

2.2 Remiss 

Planförslaget var på samråd under perioden 1 februari 2021 till 22 februari 2021. 

2.3 Samrådsmöte 

Inget samrådsmöte genomfördes på grund av pandemin. Ansvarig planarkitekt var 

tillgänglig på telefon alla vardagar kl 9-15 samt måndag 8 februari kl 15-19. 
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2.4 Ändringar efter samråd 

Efter samrådet och inför granskning av detaljplanen gjordes följande revideringar av 

planförslaget. 

Planbeskrivning 

• Redaktionella ändringar.  

• Förtydligande i trafikavsnitten. 

• Utökad text kring friytor. 

Plankarta 

Planområde 

• En del av fastigheten Doppingen 3 inkluderas i planområdet och får 

användningen gata. 

Markanvändning 

• Gatans sträckning något nedkortad. 

• Naturmark förlängd västerut. 

• Kvartersmark ämnad för idrottsändamål är något justerat i sydvästra delen.  

Egenskapsbestämmelser i raster 

• Tillkommen prickmark i sydvästra hörnet på kvartersmark ämnat för 

idrottsändamål. 

• Korsmark utökat för förskolefastigheten (norr, öst och syd).  

Egenskapsbestämmelser index 

• Källare får inte finnas. 

• Ändrad fördröjningsvolym för dagvatten. 

• Högsta byggnadshöjd för huvudbyggnader tillagd (förskolebyggnaden och 

omklädningsrum). 

• Högsta byggnadshöjd för samtliga komplementbyggnader tillagd. 
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3. Granskning 

2.1 Handlingar 

Granskningshandlingarna godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 22 mars 2022, § 

27. Handlingarna har varit tillgängliga på kommunens hemsida samt i kommunhusets 

foajé under hela granskningstiden. 

2.2 Remiss 

Planförslaget var föremål för granskning under perioden 31 mars 2022 till 28 april 

2022. 

2.3 Granskningsmöte 

För utbyte av information och synpunkter höll Täby kommun öppet hus med drop-in 

den 20 april 2022 kl. 18-20 i Näsbyparksskolan.   

4. Inkomna yttranden 

Sakägare Anmärkning  

1.  Synpunkt 

2. Synpunkt 

3. Synpunkt 

 

Myndigheter och andra remissinstanser Anmärkning 

Länsstyrelsen   Synpunkt 

MSB  Avstår från att yttra sigt 

Region Stockholm, Trafikförvaltningen  Synpunkt 

SRMH Synpunkt 

E.ON Ingen erinran 

Ellevio Synpunkt 

Skanova Synpunkt 

Stockholm Exergi Ingen erinran 

Vattenfall Ingen erinran 
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Föreningar  

Täby föreningsråd   Synpunkt 

Information via ledningskollen 

Nedanstående ledningsägare har inkommit med lägesinformation om deras ledningar 

via www.ledningskollen.se 

Trafikverket – har inte några ledningar inom planområdet  

E.ON – har inte några ledningar inom planområdet  

AB Storstockholms lokaltrafik - Ledningsägaren har skickat underlag 

Stokab AB – Ledningsägaren har skickat underlag  

Danderyds kommun-  har inte några ledningar inom planområdet 

Skanova - Ledningsägaren har skickat underlag 

Stockholm Exergi - har inte några ledningar inom planområdet 

Tele 2  - har inte några ledningar inom planområdet 

Telenor Sverige AB – Ledningsägaren har skickat underlag 

Transit Bredband AB - har inte några ledningar inom planområdet 

5. Sammanfattning av yttranden, med kommentarer 

Nedan redovisas i sammanfattad och förkortad form de synpunkter som inkommit 

under granskningsskedet samt samhällsutvecklingskontorets kommentarer. 

Skrivelserna i sin helhet finns i stadsbyggnadsnämnden diarium. Privatpersoners 

uppgifter hanteras enligt GDPR och detta dokument kan publiceras på kommunens 

webbplats. För att ta del av vilka privatpersoner som har inkommit med yttranden 

kontakta kommunens kontaktcenter på tel 08 - 555 590 00 eller 

https://www.taby.se/kontakta-oss/fragor/. 

Länsstyrelsen  

Länsstyrelsen bedömer utifrån ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL att 

https://www.taby.se/kontakta-oss/fragor/
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kommunen inte har visat att planförslaget uppfyller krav avseende frågor som rör 

miljökvalitetsnormer för vatten samt översvämning.  

Ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL  

Miljökvalitetsnormer för vatten: I samrådet lämnade Länsstyrelsen inga synpunkter 

gällande MKN vatten. I granskningsskedet har vi sett att utifrån redovisat underlag 

så finns vissa osäkerheter inför antagandet av detaljplanen. Kommunen redogör för 

föroreningar i mark- och grundvatten inom planområdet. Två grundvattenrör har 

placerats ut där grundvattenrör GV2 är beläget på platsen för den nedbrunna 

förskolebyggnaden och grundvattenrör GV4 är placerat strax öster om området för 

branden. Enligt den Miljötekniska undersökningen (Bjerking 2020-08-31 rev. 2020-

09-24) är halterna över lag högre i GV4 än i GV2. Kommunen menar att halterna 

förmodligen speglar naturliga halter i leran där grundvattenrören är utplacerade. 

Länsstyrelsen anser att det inte är troligt att halterna speglar bakgrundshalter 

eftersom halterna i sig är relativt höga. Dessutom är halterna högre i det 

grundvattenrör som är beläget i området för branden än i det andra 

grundvattenröret. Länsstyrelsens bedömning är att de höga föroreningshalterna av 

flera metaller i grundvattnet kan ha orsakats av branden. Mot denna bakgrund 

behöver kommunen redogöra för om den valda dagvattenhanteringen påverkar 

dessa föroreningar och därmed möjligheten att följa MKN i de berörda 

vattenförekomsterna. Kommunen behöver redogöra för om åtgärder behöver vidtas 

med avseende på detta samt om dagvattenhanteringen behöver anpassas till de 

förekommande föroreningarna. 

Översvämningsrisk till följd av skyfall: Sedan samrådet har kommunen kompletterat 

dagvattenutredningen (Niras, 2020- 09-28, rev. 2022-01-19) med Bilaga 2 som 

redovisar skyfallssituationen för befintlig bebyggelse jämfört med planerad 

bebyggelse. Av bilderna framgår att området söder om järnvägen får en förändrad 

översvämningssituation vid genomförande av planförslaget. Delar av ytor med ett 

djup om 0,10 m i befintlig situation får efter ombyggnationen 0,10-0,50 meter enligt 

bilderna. Kommunen behöver säkerställa att planförslaget inte medför att 

konsekvenserna av ett skyfall blir värre för omkringliggande bebyggelse och 

infrastruktur.  

 

Kommentar:  Efter granskning har PM – Grundvattenförorening i 

Näsbypark, daterad 2022-09-26, tagits fram av Bjerking AB. PMen syftar 

till att bemöta föreliggande synpunkter och bedöma om de uppmätta 

halterna i GV02 utgör någon risk för människors hälsa eller miljön. 
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Sammantaget är Bjerkings bedömning samstämmig med den bedömning 

som gjorts av SGI, dvs att branden inte har orsakat de förhöjda 

metallhalterna i grundvattnet i den naturliga jorden (sandmoränen). 

Kommunen delar denna uppfattning.  

Det mest sannolika att de förhöjda halterna i ett av grundvattenrören 

(GV02) är en konsekvens av suspenderat material i grundvattenprovet. 

Provtaget grundvattenrör är installerat i naturlig jord (sandmorän) vilket 

skyddas av omkring tre meter, tät lera. Sannolikt finns inget 

grundvattenmagasin i fyllningsmaterialet som överlagrar leran, förutom 

möjligen under perioder med hög grundvattenbildning, som t.ex. vårflod 

och skyfall. 

De uppmätta halterna av naftalen är sannolikt en konsekvens av 

långvarig, atmosfärisk deposition och inte en effekt av 

föroreningsspridning genom det tre meter tjocka lerlagret. Den uppmätta 

halten är något förhöjd men det är inte ovanligt i storstadsregioner. 

Dagvattensystemet kommer inte vara lokaliserat i det djupare 

grundvattenmagasinet (ca 4 m under markytan). Därför påverkar de 

påvisade halterna i grundvattnet inte dagvattensystemets utformning.  

Det finns heller inget riskobjekt i länsstyrelsens databas över potentiellt 

förorenade områden lokaliserat strax ovan GV02. Strömningshastigheten 

i morän är låg och uppmätta halter i närliggande punkt GV4 är låga. Det 

är osannolikt att de förhöjda halterna härrör ur en större föroreningskälla 

uppströms punkten. 

Dricksvattenbrunnar förekommer enligt SGU inte i området, utan endast 

energibrunnar.  

Då provtaget grundvatten är lokaliserat cirka 4 meter under markytan är 

varken djur eller människor exponerade. Markmiljön på dessa djup är 

kraftigt begränsad. Slutledningsvis görs bedömningen att de förhöjda 

halterna ej utgör en risk för människors hälsa eller markmiljön. Den långa 

transporttiden till recipienten Stora Värtan tillsammans med den höga 

spädningen och de adsorberande processer som sker i marken gör att de 

förhöjda halterna av metaller och PAH inte försvårar recipientens 

möjligheter att uppnå god status.  

Baserat på ovanstående resonemang bedöms att de förhöjda halterna av 

metaller och PAH som uppmätts i GV02 inte utgör en risk för vare sig 
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människors hälsa eller miljön. Kommunen delar den bedömning som 

Bjerking framhåller i PMen 

Dagvattenutredningen har reviderats efter granskning. Terrängmodellen 

har justerats för att bättre anpassas till verkliga förhållanden. En höjning 

av terrängen har skapats för att illustrera befintligt bullerplank längs 

Roslagsbanan i sydväst (inom detaljplanegränsen). Bullerplanket 

saknades i den tidigare versionen vilket innebar en försämring för 

bostadsfastigheterna söder om planområdet. Med korrekt underlag visas 

nu att det inte blir någon försämring för dessa fastigheter söder om 

planområdet.  

Region Stockholm, Trafikförvaltningen 

Trafikförvaltningen tackar för en välgjord utredning med tydliga resultatbilagor. 

Utredningen bör kompletteras med info om hur de spårnära skärmarna modellerats. 

Skärmarnas höjder bör även preciseras så att bullerberäkningen blir spårbar. 

Riskutredningen framhäver en bebyggelsefri zon om 30 meter med undantag för 

omklädningsrum eller annan kompletterande bebyggelse. Trafikförvaltningen 

framhäver att det är viktigt att miljön vid byggnader för omklädningsrum inte 

utformas för att locka till stadigvarande vistelse på platsen och att det är bra om 

byggnaderna i första hand placeras 25 meter från befintligt spår. Inför en 

byggnation (inkl. utbyggnad av gata) eller rivning på fastigheten behöver 

fastighetsägaren med hänsyn till närheten till Roslagsbanan (inom 50 meter från 

anläggningen) inkomma med ”Blankett för anmälan av aktiviteter som påverkar 

kollektivtrafiken” som skickas in till Region Stockholm. Innan arbeten påbörjas skall 

samordning ha skett med Region Stockholm. Alla kostnader som uppstår för Region 

Stockholm på grund av intrånget ska bäras av exploatören. SL:s föreskrifter ska 

följas. 

Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med beskrivning av 

vilka antaganden som är gjorda för bullerskärmarna. Bullerutredningen 

utgår från SL:s framtagna metodik för att beräkna skärmarnas 

ljuddämpande effekt. Övriga synpunkter gällande detaljplanens 

genomförande noteras och kommer att, så långt som möjligt, beaktas vid 

utbyggnad.  

SRMH 

Kontoret har följande synpunkter: 

 Enligt den miljötekniska undersökningen för Näsbypark 73:40 m.fl. har 

förhöjda halter av metallerna arsenik, krom, nickel och bly påvisats i 
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grundvatten enligt SGU:s ”Bedömningsgrunder för grundvatten”. Dessa 

metaller har påvisats i mycket höga halter. Kontoret anser att dessa förhöjda 

halter behöver åtgärdas. 

 Anmälan om länshållningsvatten/förslag till kontrollplan för 

länshållningsvatten ska skickas till Södra Roslagens miljö- och 

hälsoskyddskontor senast 6 veckor innan eventuell länshållning ska påbörjas. 

 Kontoret anser att förskolan ska värmesäkras inför kommande 

klimatförändringar som kan innebära mer frekventa och mer intensiva 

värmeböljor i framtiden. 

 Om det ska uppföras omklädningsrum, förråd eller liknande byggnader vid 

fotbollsplanen så bör man överväga att placera och utforma dessa så att de 

även kan fungera som bullerskydd för närliggande bostäder. 

 Om inhängningen av fotbollsplanen görs om så bör ingången placeras långt 

bort från närmsta bostäder. Detta för att minska risken för buller från 

människor som samlas vid ingången. 

 Om ändringarna beräknas leda till en ökad användning av fotbollsplanen bör 

närboende informeras i ett tidigt skede om förändringarna och vad de 

kommer innebära i form av störningar. 

Kommentar: Efter granskningstidens utgång har PM – 

Grundvattenförorening i Näsbypark, daterad 2022-09-26, tagits fram av 

Bjerking AB. PMen syftar till att bemöta föreliggande synpunkter och 

rekommendera om och hur de förhöjda halterna behöver åtgärdas. SRMH 

har under processen tagit del av PMen och meddelat att inga ytterligare 

synpunkter återstår. För att se kommunens bemötande avseende 

förorening i grundvatten, se kommentar till länsstyrelsens yttrande ovan.   

Övriga synpunkter noteras och kommer så långt som möjligt att beaktas 

vid planens utbyggnad.  

Skanova 

Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet. Skanova 

önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge 

för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. 

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 

möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden 

även bekostar den. 

Kommentar: Noteras. 
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Ellevio 

Hänvisar till samrådsyttrande 

Kommentar: Yttrandet kommer föras vidare till framtida byggaktör. 

Täby föreningsråd 

Vi förstår väl att förskolkapaciteten i Täby behöver byggas ut beroende på 

befolkningsökningen och därmed elevunderlag. Att detaljplanen också 

vidareutvecklar Kryssarvallens idrottsytor och serviceytor, förråd och 

omklädningsmöjligheter, tycker vi väl speglar behovet av anläggningar för fotboll 

m.m. Vi vill, dock, också värna förskoleelevernas krav på friytor för att få utlopp för 

sina fysiska och psykiska behov och därmed välbefinnande som ju är en förutsättning 

för inlärning och långlivade och goda levnadsvanor. Planens friytor för 

förskoleeleverna kommer enligt planen, 3.3.2. Friytor, lek och rekreation, att vara 

21,5 kvm per elev som är tuppfjätet mer än hälften av Boverkets rekommendation! Vi 

anser att denna ytnjugghet är långt under den kvalitet som Täbyborna förväntar sig 

på förskolorna och som TFR kraftfullt instämmer i. Vi föreslår att friytorna utökas till 

åtminstone ¾ delar av Boverkets rekommendation på en inhägnad yta på 40 kvm 

per barn. Det finns ju kommunala ytor i anslutning till planen som vi tycker kan 

användas. Uttalandet, ”Kommunen bedömer att ytan är tillräcklig med hänsyn tagen 

till omgivande miljö”, är ju till intet förpliktigande. Samma uttalande har gjorts  i 

princip alla under senare tid föreslagna detaljplaner, Strömmingen, Västra Roslags-

Näsby Täby Park med flera, vilket får oss att tro att kommunen inte vill ha bättre 

utemiljö vid förskolorna. Vi måste därför ånyo konstatera att 

kommunens/politikernas intresse av att skapa en bra utemiljö, friytor, för 

förskoleeleverna inte på långa vägar lever upp till Boverkets rekommendationer, 40 

kvadratmeter per förskoleelev. Det är anmärkningsvärt att kommunen i detaljplan 

efter detaljplan vad gäller friytor för skolbarnen, går ner så i kvalitet och planerar 

ytor så långt under de rekommenderade riktlinjer som fastställts för planerade 

skolområden. Vi efterlyser riktlinjer för friytor gällande skolgårdar inom 

kommunen? 

Kommentar: Kommunen har ett övergripande ansvar att se till att det 

finns tillräckligt med förskoleplatser i kommunen. Förskolor behöver 

lokaliseras i närheten av där barnen och deras familjer bor. Det innebär 

att det markutrymme som finns att tillgå ofta är begränsat. Flertalet 

allmänna intressen ska vägas mot varandra och en samlad bedömning 

görs sedan vid val av lokalisering och placering. I Näsbypark har behovet 

av förskoleplatser bedömts till 120-150 och i den lokaliseringsutredning 

som gjordes i november 2019 konstateras att aktuell plats är lämplig för 
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att uppföra en permanent byggnad avsedd för förskola med kapacitet som 

täcker det behov som finns och kan säkerställa långsiktig kapacitet av 

förskoleplatser i området. Av 8 kap. 9–11 §§ Plan- och bygglagen (PBL) 

framgår att det ska finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och 

utevistelse både i bostadsområden och på tomter med lokaler för 

fritidshem, förskola eller skola. Enligt den vägledning som Boverket tagit 

fram påvisas att ett rimligt mått kan vara 40 kvm friyta per barn i 

förskolan. Lagen definierar dock varken storlek eller lämplighet, vilket 

innebär att det vid varje tillfälle blir upp till kommunen att bedöma vad 

som är tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse i 

planering och prövning. Vid denna bedömning är det av stor vikt att  

utöver friytans storlek också bedöma utformning, tillgänglighet, säkerhet 

och förutsättningarna att bedriva ändamålsenlig verksamhet. Aktuellt 

planförslag medger en förskolegård om cirka 3 830 kvm där friytan 

omfattar totalt 2 990 kvm, vilket motsvarar 21,5 kvm per barn, om den 

planerade förskolans hela kapacitet om 140 barn utnyttjas. Aktuellt 

område ligger i direkt anslutning till Centralparken. Detta gör att 

kommunen bedömer att det finns goda förutsättningar att samutnyttja 

parken för den pedagogiska verksamheten och som utflyktsmål. Att ta i 

anspråk ytterligare parkmark till förskolgård har i detta fall inte bedömts 

vara motiverat. Kommunen gör den samlade bedömningen att den friyta 

som planen medger är tillräcklig utifrån att det finns goda möjligheter att 

skapa ett kvalitativt innehåll och en bra utformning av gården, på en plats 

med goda förhållanden. 

Sakägare 1  

Brf Slagskeppet är granne med Parken och Kryssarvallen. Sakägare 1 efterfrågar 

information om hur det kommer påverka tomtmarker och gångvägen ner mot 

parken, med en kraftigt ökad trafik. Idag råder mopedförbud som ofta inte följs. Hur 

kommer planeringen se ut för denna ökade genomfartstrafik, som kommer att ske på 

föreningens mark?  

Kommentar: Kommunens bedömning är att planområdet inte kommer att 

generera ökad mopedtrafik. Verksamheten på Kryssarvallen bekräftas i 

och med den nya detaljplanen, men ingen utökning avses. Den del av 

gångvägen, som leder till planområdet från Kryssarvägen och som ligger 

inom Brf Slagskeppets kvartersmark, sköts idag av kommunen. Mopeder 

får aldrig köras på gångvägar och det är en fråga för polisen att hantera. 

Vägvisning till Kryssarvallen finns för det kommunala gatunätet och det 

är där mopeder ska köra.  
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Sakägare 2  

Redan idag är trafiksituationen i området riskfylld med stundtals höga hastigheter 

på Falkvägen och Vedettvägen, dvs trafik till och från förskolorna och Kryssarvallen. 

Det bor mycket förskole- och skolbarn i området och sikten är begränsad av 

parkerade bilar och växtlighet. De vägbulor på Falkvägen som uppfördes för ett antal 

år sedan blev "tillplattade" vid en asfaltering några år senare och gör inte så mycket 

nytta. Kraftfullare hastighetsbegränsande åtgärder behövs. 

Kommentar: Trafik- och hastighetsmätningar genomförda på Falkvägen 

och Vedettvägen åren 2016, 2017 och 2020 visar att de flesta bilister följer 

gällande hastighetsgräns. Vedettvägen, mellan Näsby allé och Falkvägen, 

kommer att byggas om med en bredare gångbana på den södra sidan, 

vilket ger en säkrare och bättre trafikmiljö. Häckar, även inom privata 

trädgårdar, får inte hänga ut över allmän plats och höjden är till exempel 

vid korsningar och utfarter begränsad till 80 cm för att inte skymma 

sikten. Kommunen bedriver tillsyn med stöd av plan- och bygglagen.  

Åtgärder som bedöms nödvändiga inom kommunens vägnät hanteras i 

kommunens löpande förvaltning av gator och annan allmän plats. 

Synpunkterna är noterade och vidarebefordrade till kommunens 

trafikenhet. 

Sakägare 3 

Synpunkt anger att kommunen i huvudsak har avvisat de erfarenheter och 

uppfattningar som närboende har beskrivit av den nuvarande trafiken och den 

väsentliga ökning av trafik som förskolans placering och storlek kommer innebära.  

Det är dåligt att ändra den nuvarande detaljplanen för området. Det finns inte någon 

särskild anledning till att förskola ska placeras just där. Då det byggs nya bostäder 

på andra sidan järnvägen och Djursholmsvägen borde behovet av förskola ligga mer 

öppet tillgängligt. 

Förslaget om att ändra detaljplanen på föreslaget sätt och för att åstadkomma en 

ändring av den yttre miljön av Centralparken måste avvisas. Låt Centralparken vara 

den unika park som den är idag, för strövområde och till rekreation. Låt inte parken 

få en annan utformning än den har idag utan återställ parkens syfte och definitivt 

inte byggandet av en förskola.  

Kommentar: Kommunen har noterat alla de synpunkter som inkommit 

och tar till sig av den uppfattning som boende i närområdet har avseende 

trafiksituationen. Kommunen konstaterar dock att de trafik- och 

hastighetsmätningar som är genomförda på Falkvägen och Vedettvägen 
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åren 2016, 2017 och 2020 visar att de flesta bilister följer gällande 

hastighetsgräns. Vedettvägen, mellan Näsby allé och Falkvägen, kommer 

att byggas om med en bredare gångbana på den södra sidan, vilket ger en 

säkrare och bättre trafikmiljö i området. Den del av Vedettvägen som 

utgör infartsväg till planområdet ska vid planens genomförande breddas 

för att ge plats åt en gångbana på den norra sidan. Det innebär att  

situationen för de närmast liggande fastigheterna möjligen förbättras då 

trafiken kommer längre från fastighetsgränserna.  

Kommunen har ett övergripande ansvar att se till att det finns tillräckligt 

med förskoleplatser i kommunen. Förskolor behöver lokaliseras i 

närheten av där barnen och deras familjer bor. Det innebär att det 

markutrymme som finns att tillgå ofta är begränsat. Flertalet allmänna 

intressen ska vägas mot varandra och en samlad bedömning görs sedan 

vid val av lokalisering och placering. För att långsiktigt tillgodose behovet 

av förskoleplatser i området gjordes 2019 en lokaliseringsutredning. 

Utredningen visar att platsen där Näsbylundens och Slottets förskolor är 

lokaliserade är en lämplig plats för att uppföra en permanent byggnad 

avsedd för förskola med kapacitet om cirka 120-150 barn.  

Centralparken fyller en mycket viktig funktion i denna del av kommunen, 

då den är ett välanvänt rekreationsområde. Resterande delar av 

Centralparken kommer även fortsatt att utgöra parkmark och vara 

tillgängligt som strövområde och för rekreation.  

I kommunens nya översiktsplan Täby 2050 - Staden på landet, som 

antogs av kommunfullmäktige den 19 april 2022, § 58, är marken utpekad 

för småhusbebyggelse, vilket avser kommunens villa-, radhus- och 

kedjehusområden där till exempel också idrottsytor, förskolor och skolor 

samt enskilda och mindre verksamhetsfastigheter ingår. I och med 

utpekandet i översiktsplanen har kommunen gjort avvägningar mellan 

olika intressen och tagit ställning till att denna plats är lämpad för detta 

ändamål. 

6. Ändringar inför antagande 

Inför antagandet görs följande ändringar i planen: 
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 Planbeskrivningen har kompletterats med beskrivning av vilka antaganden som 

är gjorda för bullerskärmarna mot spårområdet.   

• Planbeskrivningen har kompletterats i avsnitt 3.5.7.4 med resultat från 

reviderad dagvattenutredning avseende skyfall. 

• Planbeskrivningen har kompletterats i avsnitten 2.3.4.2 samt 3.5.4 avseende 

beskrivning av föroreningar i grundvatten med resultat från PM – 

Grundvattenförorening i Näsbypark.  

• Planbeskrivningen har kompletterats i avsnitt 3.5.5. med förtydligande om 

ställningstagande om buller (höga ljud) från lekande barn.   

• Planbeskrivningen har uppdaterats avseende att ny översiktsplan antagits efter 

granskning samt att Roslagsbanan inte längre utgör riksintresse.  

• Revideringar av redaktionell karaktär.  

Ändringarna är inte av sådan omfattning att de nödvändiggör en ny granskning. 

7. Synpunkter som inte tillgodosetts 

Nedan listas de synpunkter som inkommit under samråd och granskning som inte 

tillgodosetts: 

 Synpunkter avseende önskan om färre barn på förskolan tillgodoses inte.  

 Synpunkter avseende att vägarna inte klarar av en ökning av förskoleplatser 

tillgodoses inte.  

 Synpunkter avseende önskan till annan placering eller utformning av 

förskolebyggnaden tillgodoses inte.  

 Synpunkter avseende förslag till annan tillfartsväg än den befintliga tillgodoses 

inte.  

 Synpunkter avseende att storleken på friyta på förskolegården är för liten 

tillgodoses inte. 

 Synpunkter avseende att bevara denna del av Centralparken som parkmark 

tillgodoses inte. 

 

 Maria Kling, planarkitekt  




