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SAMHÄLLSUTVECKLINGSKONTORET   
Hans Guldevall KOMMUNSTYRELSEN  
Översiktsplanerare 2021-10-21  

 
Svar på remiss: Sollentunas översiktsplan 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna yttrande daterat den 27 september 2021  
till Sollentuna kommun som sitt svar på remiss Sollentuna 2040 – Översiktsplan.  

Sammanfattning 

Täby kommun har fått Sollentuna kommuns förslag till ny översiktsplan på remiss under 
granskningsfasen. Samrådet skedde under år 2018 och Täby kommun lämnade då 
synpunkter kopplade till regional kollektivtrafik samt gemensamma vatten- och 
grönfrågor. Synpunkterna har till viss del tillgodosetts, men Täby kommun saknar 
fortfarande en tydligare inriktning kring Sollentunas syn på den framtida tvärförbindelsen 
till Täby och yttrar sig återigen om detta. 

Den huvudsakliga inriktningen i planen är att bevara och utveckla kommunens 
naturområden och förtäta i kollektivtrafiknära lägen, längs utpekade stråk och i lokala 
centrum, med det långsiktiga målet att tillskapa 500 - 700 bostäder per år.  

Täby kommun ser positivt på planens utvecklingsinriktning och lämnar synpunkter på 
gemensamma intressen avseende trafik och bytespunkter, liksom samverkan kring 
vattenfrågor samt natur och rekreation. 

Täby kommun har fått förlängd remisstid till den 30 oktober 2021.  

Ärendet 

Sollentunas nuvarande översiktsplan antogs 2012 men då kommunen behöver möta en 
större befolkningsökning än tidigare beräknat, samtidigt som utmaningarna för en 
ekologiskt och socialt hållbar utveckling blivit allt tydligare, så har behovet uppstått att 
upprätta en ny översiktsplan. För att möta dessa utmaningar så föreslås utveckling i de 
centrala delarna kring Tureberg, Häggvik och Helenelund samt i den nya framväxande 
stadsdelen Väsjön och i kommunens kommundelscentrum. Utveckling föreslås även längs 
vissa prioriterade stråk. I regionplanen RUFS 2050 så pekas Kista-Sollentuna-Häggvik ut 
som en regional stadskärna och ett ökat tillgänglighetsbehov finns redovisat mellan denna 
stadskärna och den regionala stadskärnan Täby centrum - Arninge.  
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Täby kommun önskar en fortsatt samverkan kring kapacitetsstark kollektivtrafik mellan 
de regionala stadskärnorna. Framtida sträckning och kollektivtrafiklösning för denna 
koppling behöver konkretiseras genom samverkan mellan Täby kommun, Danderyds 
kommun, Sollentuna kommun samt Region Stockholm.  

Täby kommun ser positivt på Sollentuna kommuns förslag på utvecklade huvudcykelstråk 
och arbetar gärna gemensamt för att koppla samman dessa över kommungränsen i syfte 
att skapa välfungerande regionala cykelförbindelser.  

Täby kommun önskar även fortsatt samverkan kring sträckning av föreslagen 
stombusslinje J för att skapa en attraktiv koppling till Sollentuna C och i förlängningen 
även Kista.  

Täby kommun vill lyfta behovet av samverkan kring framkomlighet på Norrortsleden, 
vilken förväntas få ökad trafik i och med öppnandet av Förbifart Stockholm.  

Flera rekreativa stråk och biologiska spridningssamband sträcker sig över Sollentunas och 
Täbys kommungränser och Täby kommun ser fram emot samverkan inom dessa frågor. 

Slutligen vill Täby lyfta vikten av det redan etablerade samarbetat i Oxunda 
vattensamverkan för att förbättra vattenkvalitén i vattenförekomster som berör båda 
kommunerna, exempelvis Rösjön.  

Ekonomiska överväganden 

Remissvaret föranleder inga ekonomiska konsekvenser för Täby kommun. 

 

 
Katarina Kämpe 
Kommundirektör 

Jenny Gibson 
Samhällsutvecklingschef 
 

Bilagor 

1. Yttrande över Sollentunas översiktsplan, 2021-09-27. 

2. Sollentunas översiktsplan, granskningshandling juni 2021 
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Expedieras 

Översiktsplanerare Hans Guldevall för vidare expediering till parterna.  
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