SAMMANFATTNING
Upplägg för renovering av detaljplan V1 syftar till att beskriva hur
detaljplanearbetet för nuvarande detaljplan V1 kan göras och hur området kan
delas upp i nya planområden.
Dokumentet är upplagt enligt följande:
1. Bakgrund och tidigare beslut
2. Planförhållanden och riktlinjer
3. Övergripande frågor/Avgränsning för nya detaljplaner

1. Bakgrund och tidigare beslut
Bakgrund
Efter en lång tradition av detaljplaneändringar i form av frimärksplaner i
kommunen, gjordes under 2011-2012 ett processarbete som ledde till beslutet att
inte längre göra detaljplaner för enskilda villa- och småhusfastigheter i syfte att
ändra en viss bestämmelse i gällande detaljplan. Frimärksplaneringen ansågs
kortsiktig och strida mot plan- och bygglagen eftersom planeringen inte gjordes i
ett större sammanhang dessutom ansågs de nya detaljplanerna resultera i otydliga
planförhållanden i de aktuella områdena. I samband med beslutet att inte fortsätta
göra frimärksplaner, togs beslutet att se över äldre detaljplaner och uppdatera de
med behov av renovering, i större sammanhang. Detta beskrivs i dokumentet
Förstudie för renovering av detaljplaner, 2013-09-13.
De områden i kommunen där många frimärksplaner tagits fram, är de äldre
villaområdena med löst reglerande detaljplaner från tidigt 1900-tal. Flera av de
äldre detaljplanerna är avstyckningsplaner som främst haft som syfte att dela upp
tidigare jordbruksmark eller sommarstugeområden till lagom stora, fungerande
villafastigheter med egen infart. Detaljplanerna är framtagna i en tid då behovet av
byggnadsreglerande bestämmelser inte var så stort som idag. Sedan dess har
markpris och bebyggelsetryck ökat, vilket också påverkat inställningen till vad
som är en tillräckligt stor bostadsfastighet. I Täby kommun är villabebyggelsen
intill Värtan tydliga exempel på den här planeringen. Det är attraktiva
bostadsområden med friliggande enbostadshus på stora tomter. Gatorna är
slingrande och den relativt glesa bebyggelsen gör att områdena upplevs gröna.
Näsbypark och Viggbyholm är båda exempel på denna typ av bebyggelse.
Täby kommun har i Förstudie för renovering av detaljplaner, 2013-09-13, pekat
ut detaljplanen för Viggbyholm (V1) som en av de detaljplaner med störst behov
av uppdatering. Detaljplanen finns med i listan över de detaljplaner som
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kommunen avser att renovera (beslutad 10 september 2013, reviderad 18 juni
2018.)
Detaljplan V1 gäller för ett stort område i Viggbyholm, norr och söder om både
E18 och Roslagsbanan. Detaljplanen godkändes 1932. Inom området finns många
bygglov som medgivits utifrån dispenser, bland annat där byggnader placerats på
prickmark, där byggrätten överskridits och där byggnader placerats närmare
tomtgräns än planen anger. De många avstegen och dispenserna från gällande plan
har inneburit att detaljplanens bestämmelser förlorat sin aktualitet. Antalet
frimärksplaner inom V1 är stort, sedan 1987 har cirka 35 detaljplaner gjorts för att
ändra enstaka bestämmelser för enskilda fastigheter. Ett både tidsödande och
ineffektivt arbete.
Inom arbetet med översiktsplan 1992 togs riktlinjer fram för utveckling av
villabebyggelsen Vägledning för tomtdelning och byggande. Vägledningen togs
fram med syftet att på ett samlat och strategiskt sätt bemöta frågor om
tomtdelningar i villaområdena och innebär riktlinjer för vilka avsteg som kunde
göras gällande fastighetstorlek. Dessa riktlinjer har legat till grund för de
planändringar som gjorts i form av frimärksplaner. Riktlinjerna från ÖP 1992 är
nu upphävda.
Ytterligare ett riktlinjedokument har tagits fram för att komplettera
bestämmelserna i detaljplanen 2008. De senare riktlinjerna syftar till att bevara
områdets karaktär som småhusområde och hindra utbyggnaden av flerbostadshus.
Riktlinjerna för bevarandet av villakaraktären tillämpas fortfarande som
komplement till detaljplanen vid bygglovgivning.

Politiska beslut och styrdokument
Riktlinjer för bygglov inom V01
Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2008 att anta riktlinjer för bygglov inom V01 för att
komplettera den lösa regleringen i detaljplanen V1. Syftet med riktlinjerna var främst att
bevara området som villaområde och hindra flerbostadshus i området.
Det nya Täby – översiktsplan 2010–2030 (2009)
2010 antog stadsbyggnadsnämnden i Täby kommun översiktsplanen Det nya Täby –
översiktsplan 2010-2030. Vid beslut om ny översiktsplan beslutades att den tidigare
vägledningen för tomtdelning och byggande skulle fortsätta gälla till dess att man tagit
fram de nya Riktlinjerna för byggande och fastighetsförändringar i villa- och
grupphusområden. I övrigt anger översiktsplanen inte någon inriktning för villa- eller
småhusområdena i kommunen.
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Stadsbyggnadskaraktärer (20 mars, 2012, reviderad 2012)
Stadsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna Stadsbyggnadskaraktärer - riktlinjer för
byggande och fastighetsförändringar i villa- och grupphusområden (reviderad juni
2012). Skriften syftar till att ge ett stöd till den enskilde fastighetsägaren och vägledning
för samhällsutvecklingskontoret vid frågor om ändringar av bebyggelse och
avstyckningar inom villaområden. Eftersom fastighetsstorleken (tomtstorleken) i högsta
grad påverkar områdets karaktär, rymmer skriften också ställningstaganden i detta
avseende. Det ger den enskilde en trygghet att veta hur miljön runt den egna fastigheten
kan komma att utvecklas och förändras. Riktlinjerna syftade till att ersätta den tidigare
översiktsplanens bilaga Vägledning för tomtdelning och byggande.
Beslut om frimärksplaner, 20 mars 2012
I samband med beslutet att godkänna Stadsbyggnadskaraktärer - riktlinjer för byggande
och fastighetsförändringar i villa- och grupphusområden beslutade också nämnden att
de tidigare riktlinjerna Vägledning för tomtdelning och byggande, skulle sluta att gälla
2013-01-01. Detta innebar att gällande detaljplan gäller beträffande minsta
fastighetsstorlek och att kommunen säger nej till planförfrågningar som avser att ändra
enskilda bestämmelser i gällande detaljplan i syfte att möjliggöra avstyckning.
Förstudie; Renovering av detaljplaner i Täby, 29 augusti 2013
I samband med att Stadsbyggnadskaraktärer - riktlinjer för byggande och förändringar
i villa och grupphusområden i Täby antogs av stadsbyggnadsnämnden § 28, 2012-0320, gav stadsbyggnadsnämnden stadsbyggnadskontoret i uppdrag att genomföra en
förstudie om hur renovering av äldre detaljplaner kan genomföras? Renovering har den
allmänna innebörden att man återställer något som förändrats och försämrats till ett
skick som motsvarar nyskick. Att renovera detaljplanerna i Täby handlar alltså om att
förbättra de äldre detaljplanerna i Täby så att de utifrån dagens förutsättningar kan ge
stöd för en god markanvändning och bebyggelseutveckling i Täby. Arbetet innebär att
nya detaljplaner tas fram för befintliga områden. Förstudie; renovering av detaljplaner i
Täby är en strukturerad översyn av alla detaljplaner i kommunen men också en
prioriteringslista för det efterföljande arbetet med renovering. Förstudien antogs av
stadsbyggnadsnämnden den 10 september 2013.
Reviderad prioriteringslista, 19 juni 2018
Prioriteringslistan som togs fram i samband med förstudien 2013 är en självständig och
levande handling som ses över kontinuerligt för att på bästa sätt vara anpassad till
dagens behov och förutsättningar. Den 19 juni 2018 beslutade stadsbyggnadsnämnden
att besluta den nu aktuella prioriteringslistan.
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Ursprungligt planområde för detaljplan V1.

Frågeställningar
Vad är problemet med gällande detaljplan V1?
Prioriteringslistan beskriver problemen med gällande detaljplan V1:
Gamla dispenser innebär att byggnader placerats på prickmark, byggrätt har
överskridits och byggnader har placerats för nära tomtgräns. Området berörs av
många byggstopp och många frimärksplaner. Dessutom finns en planförfrågan,
från 2013‐03‐14, ang. avstyckning. Bestämmelserna behöver ses över för att
skapa enhetliga regler inom området. Minsta fastighetsstorlek behöver utredas för
att anpassas till dagens förutsättningar.
Utöver prioriteringslistan finns politiskt framtagna riktlinjer som hänvisas till vid
lovgivning. Riktlinjerna är inte planbestämmelser och saknar juridisk verkan.
Otydliga planförhållanden och en stor mängd frimärksplaner innebär olika regler
för olika fastigheter. Frågor från fastighetsägarna i området handlar främst om
möjligheten att ändra minsta fastighetstorlek för att medge avstyckning, justera
prickmark eller hantera planförhållandena efter hur markens faktiskt används.
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Bygglov med dispens
Innan plan- och bygglagen, trädde i kraft 1987, har bygglov kunnat medges med
dispens från gällande detaljplan. Det innebär att det finns äldre bygglov inom
planområdet för V1 som strider mot gällande detaljplan men som är korrekt
hanterade. Att medge dispens var tidigare ett sätt för bygglovhandläggaren att mer
fritt ta beslut utifrån fastighetens förutsättningar. Nackdelen med bygglov
medgivna med dispens innebär att detaljplanens ursprungliga bestämmelser på
sikt urlakas. Grannhöranden och beslut i byggnadsnämnd var en förutsättning för
att dispens kunde medges. I modern lagstiftning hanteras avsteg från gällande
detaljplan som liten avvikelse, och möjligheterna till denna typ av avsteg är mer
restriktiva än tidigare.
Frimärksplaner
Mindre detaljplaner har ersatt delar av detaljplaneområde V1. Till exempel har
planändringar gjorts för att möjliggöra utbyggnad av motorväg och trafikplatser
samt för att medge flerbostadshus. Anledningen till att det ursprungliga
planområdet brutits upp är att planområdet för V1 är mycket stort och avser
många fastigheter.
Utöver tydliga större förändringar har flera frimärksplaner gjorts inom
detaljplanens ursprungliga område. Frimärksplanerna är korrekt framtagna
detaljplaner men avser ett mindre område ofta en enskild fastighet. Planerna har
vanligen syftet; att möjliggöra avstyckning. Ibland justeras också bestämmelser
om avstånd till fastighetsgräns eller möjligheten till marktillskott från
angränsande fastighet. Dessa frimärksplaner följer i allmänhet riktlinjerna från ÖP
1992 gällande ny bestämmelse för minsta fastighetsstorlek och byggrätt.
Ålderdomliga planbestämmelser/ förändrad lagstiftning
Bestämmelserna i byggnadsplan V1 kan anses otidsenliga då de innebär
tomtstorlekar om 1000-1500 kvm, placering på ett närmaste avstånd från
tomtgräns om 6,0 meter och möjlighet till additionsbostad. En ny detaljplan för
Viggbyholm hade troligtvis inneburit mindre tomtstorlekar och ett gatunät med
mer rationella fastigheter. Andel grönska i området bygger på att gällande plan
också reglerar den mark som inte kan bebyggas. Viktigt att notera är att flera av
de ålderdomliga bestämmelserna (begränsad byggrätt och prickmark) har bidragit
till den kvalité och attraktivitet som området idag har.
Vad är syftet med nya detaljplaner?
Syftet med nya detaljplaner inom området är att skapa uppdaterade, enhetliga och
funktionella bestämmelser inom området. Viktigt är att utreda ytor för minsta
fastighetsstorlek, då många frågor från fastighetsägare i området gäller
avstyckningar. Syftet är att bevara området som villaområde varför det är viktigt
att tydligt reglera största antal lägenheter per fastighet. Möjlighet till mer tät
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bebyggelsestruktur i utvalda lägen nära kollektivtrafik kommer att utredas inom
respektive detaljplan men är inte huvudsyftet.
Viktigt är att i arbete med nya detaljplaner väga de bostadskvalitéer som skapats
med gällande detaljplan jämfört med nyttan med en mer rationell och tätbebyggd
plan. Arbetet med nya detaljplaner bör ta avstamp i de olika riktlinjer som funnits
för området. De bygger på avvägningar gällande läge och förutsättningar. Tidigare
riktlinjer ligger fortsatt till grund för den indelning som föreslås för nya
detaljplaner inom Viggbyholm. Syftet med nya detaljplaner är också att skapa
ordning och tydlighet för vad som gäller för området. Nya detaljplaner kommer
att innebära flera byggnadsreglerande bestämmelser och att befintliga riktlinjer
kommer att upphävas.
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Planområdet med genomförda planändringar.

V1 gäller fortsatt för de områden som markerats med färg. Mindre detaljplaner framstår som
håligheter i gällande planstruktur.
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2. Planförhållanden och riktlinjer

Byggnadsplan V1 från 1932.
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Beskrivning av byggnadsplan V1
Användning
Allmän plats
Allmän plats avsedd till parker och planteringar
Gator, torg och annan allmän platsmark
Kvartersmark
A = allmänt ändamål
B = bostäder avsedd för fristående eller 2 och 2 kopplade huvudbyggnader till
högst 7,60 meters höjd enl. särskilda bestämmelser.
BI = fristående eller 2 och 2 kopplade bostadshus till högst 7,60 meters höjd, samt
för industriella anläggningar under vissa villkor.
I = industriella ändamål
F = folkpark – eller idrottsändamål
J = järnvägsområde
V = vattenområde
G =begravningsändamål

Byggnadsbegränsande bestämmelser
Prickad mark får ej bebyggas
Inom område för användningen B ska huvudbyggnaden uppföras fristående. Om
två grannar enas om att uppföras huvudbyggnader i den gemensamma
tomtgränsen är det tillåtet under förutsättning att byggnaderna ges ett enhetligt
utseende.
1000 kvm gäller som minsta tomtstorlek eftersom kommunalt vatten och avlopp
är utbyggt i hela området.
Huvudbyggnad av sten eller trä får inte uppföras högre än 7,6 meter, får inte
innehålla mer än två våningar. Därutöver får hälften av vindens yta inredas i
stenhus och en tredjedel av vindens yta inredas i trähus.
Huvudbyggnads avstånd till grannes gräns ska, såvida densamma icke kopplas
med grannens, vara minst 6 meter, vilket avstånd, för såvida byggnadens höjd
icke överstiger 5 meter, må vara mindre, dock lägst 4,5 meter.
Byggnader får uppföras till en sjättedel av fastighetens area. För fastigheter över
2500 kvm kan ytterligare bostadshus uppföras, det kräver dock prövning i
byggnadsnämnden.
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Uthus och garage får uppföras till en högsta höjd om 3 meter och får ej placeras
närmare tomtgräns än 3 meter såvida de ej är sammankopplade med grannes
byggnad. Byggnadsnämnden kan dock när behov föreligger för högre uthus för
magasin och garageändamål eller för lantbrukets behov medge högre höjd för
uthusen, dock högst 4,5 meter.
Fastigheter med BI får bebyggas med industriell verksamhet i den mån
byggnadsnämnden och hälsovårdsnämndens anger det lämpligt. Dylika byggnader
får inte uppföras närmare grannes gräns än 12 meter och icke närmare bostadshus
på samma tomt än 18 meter.
Inom områden med användningen I får det endast byggnader avsedda för
industriellt ändamål uppföras; dock må boningshus anordnas för personal som har
tillsyn över de industriella anläggningarna.
Användningen F anger folkparksändamål eller idrottsändamål. Dock får även
boningshus anordnas för personal, som har tillsyn över anläggningarna.
Användningsområde J innebär järnvägsändamål, tillhörande verksamheter till
järnvägsdriften.
Med JK betecknad järnvägsmark ska dessutom hållas tillgänglig för allmän
gatutrafik enligt särskild överenskommelse.
Avstånd mellan byggnader inom samma tomt 12 meter. Mindre avstånd kan
medges om det prövas lämpligt med hänsyn till brand dock ej mindre än 9 meter.
Mindre gårdsbyggnad eller flygelbyggnad kan uppföras på ett avstånd om 3 meter
från huvudbyggnad.
Riktlinjer: Vägledning för tomtdelning och byggande
Riktlinjerna Vägledning för tomtdelning och byggande var en del av
Översiktsplan 1992 för Täby kommun och redogjorde för inriktningen för
kommunens småhusområden. I vägledningen beskrivs villabebyggelsen och de
terränganpassade, slingrande gatorna med lummiga stora tomter som medfört att
kommunens villaområden blivit omtyckta, värdefulla bostadsområden med stora
miljövärden. Avstyckningar av villafastigheter prövas med enkelt planförfarande
eller som mindre avvikelse utifrån angivna riktlinjer.
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Kartan i riktlinjerna ”Vägledning för tomtdelning och byggande”. Omårdena C och D avser
planområdet för V1.

Område C
 Villatomter minst 800 kvm
 Huvudbyggnad med mindre än 200 kvm boarea prövas med två lägenheter
på tomter överstigande 1 200 kvm.
 Parhus mindre än 200 kvm boarea prövas på tomter överstigande 1 400
kvm.
 Småservice i del av bostad prövas i lämpliga lägen.
 Bygglovbefrielse för vissa åtgärder.
Område D
 Villatomter minst 900 kvm
 Huvudbyggnad mindre än 250 kvm boarea prövas med två lägenheter på
större tomter
 Parhus mindre än 250 kvm boarea prövas genom planändring på tomter
överstigande 1 500 kvm
 Småservice i del av bostad prövas i lämpliga lägen
Riktlinjerna Vägledning och tomtdelning, är numera upphävda.
Riktlinjer för bygglov inom V01
Riktlinjer för bygglov inom detaljplan V01 antogs 2008 med syfte att bevara
områdets villakaraktär eftersom gällande detaljplan inte tydligt hindrar
flerbostadshus. Riktlinjerna anger att endast i goda trafiklägen som tex söder om
Viggbyholms station där det redan finns inslag av flerbostadshus, kan
detaljplanens byggrätt efter prövning utnyttjas. Riktlinjerna är politiskt förankrade
men saknar juridisk verkan.
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Tomtstorlek
Området är i huvudsak bebyggt med medelstora till stora hus på tomter större än
1000 kvm även om ett antal tomter av storleken 800 till 900 kvm tillkom under
några årtionden fram till dess att plan- och bygglagen trädde i kraft 1987 och
begränsade avstegsmöjligheterna. Vid prövning av nya ärenden bör tomter inte
ges mindre yta än 1000 kvm så som förskrivs i detaljplanen.
Antal lägenheter
För att slå vakt om villakaraktären föreslås högst två lägenheter i hus på tomter
som uppfyller minimikrav. Rekommendationen avser både ansökningar om
förändringar av befintliga byggnader och nybyggnation. I området finns enstaka
större hus på större tomter, där det kan vara rimligt att tillåta fler lägenheter. Med
hänsyn till kravet på friyta för lek och utevistelse och utrymmen för parkering bör
dock tomten vara minst 1600 kvm för att tre fullvärdiga lägenheter ska få inredas.
Möjligheten att inreda tre lägenheter på större tomter är avsedd att tillämpas på
befintliga, äldre hus uppförda innan riktlinjerna godkändes. Fler lägenheter tillåts
normalt inte.
Utformning
Rekommendationer för utformning, form, material och volym finns för de
byggnader som ligger inom områden och som anses särskilt värdefulla i
bevarandeplanen.
Parkering
Parkering ska anordnas inom egen fastighet. För varje lägenhet ska två bilplatser
redovisas.
Förändringar
Detaljplan V1 trädde i kraft 1932, innan motorvägen var utbyggd. Planområdet är
stort och de flesta hus är uppförda efter att planen togs fram. Numera gäller
detaljplanen för cirka 1150 fastigheter. Planens syfte var främst att möjliggöra för
nya småhus men reglerade egentligen inte exploateringsgraden mer än att högst
1/6 får bebyggas, större byggnader kunde komma till efter beslut i
stadsbyggnadsnämnden. Planen reglerar dessutom bostäder, park och vistelseytor,
industri och järnvägsändamål. Det är en stor plan med relativt få begränsande
bestämmelser vilket är förklaringen till att avsteg och förändringar gjorts genom
åren men också till behovet av olika riktlinjer för området.
Under den period som kommunens bygglovavdelning kunde medge lov med
dispenser gjordes avsteg utan stöd i detaljplanen och efter PBL infördes har
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förändringar gjorts med nya hjälp av mindre detaljplaner (frimärksplaner) med
stöd av riktlinjerna.
De förändringar som gjorts inom området kan kategoriseras på följande sätt:
 Frimärksplaner för enskild fastighet i syfte att möjliggöra avstyckning.
 Ändrad exploateringsgrad för att möjliggöra flerbostadshus och tätare
bebyggelse.
 Ändrad exploateringsgrad för att möjliggöra grupphus i form av
radhus/parhus.
 Ändrad markanvändning för exempelvis industri, kontor och handel i
bullerutsatta lägen intill motorvägen.
 Specialfunktioner kopplade till särskilda lägesförhållanden, exempelvis
småbåtshamn/marina, järnväg, väg.
 Ändrad användning för industri eller kontor.

Innehåll och användning i områdets detaljplaner.

Befintliga frimärksplaner
Efter en genomgång av samtliga detaljplaner inom planområdet för V1 kan olika
typer av planändringar beskrivas. Förutom större förändringar i syfte att
möjliggöra hela områden med tätare bebyggelse för flerbostadshus, ny
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industrimark och områden för väg och järnväg, innebär de flesta mindre
detaljplanerna av möjliggörande för avstyckning av ytterligare en fastighet.
Detaljplanerna har tagits fram utifrån Riktlinjerna för vägledning för tomtdelning
och byggande. De tomtstorlekar som varit vägledande enligt riktlinjerna är 800
kvm för området norr om E18 och 900 kvm för området söder om E18.

Exempel på frimärksplan från 2011 där tomtstorlek ändrats och byggrätt anpassats till mindre
fastigheter.
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3. Övergripande frågor/planavgränsning
Övergripande frågor:
Oavsett plangräns finns några övergripande frågor som bör hanteras i respektive
detaljplan. Grönska, luftighet, kuperat landskap och slingande gator beskrivs som
viktiga kvalitéer som måste hanteras i diskussionen om mindre fastighetstorlekar i
samband med nya detaljplaner för området. Mindre fastighetstorlekar betyder
indirekt större andel bebyggelse och därmed mindre andel grönska, liksom
fastigheternas förhållande till gata och gaturummens storlek. Största antal
lägenheter per fastighet ska studeras och nya bestämmelser ska ta hänsyn till
bygglovbefriade åtgärder i form av attefallsåtgärder.

Gaturummens storlekar och andel bebyggd yta per fastighet ger indirekt mer eller mindre grönska i
området.







Lämpliga tomtstorlekar kan baseras på riktlinjer men behöver utredas för
respektive detaljplan, kan variera inom planområdet.
Byggrätter för friliggande småhus kan baseras på tidigare riktlinjer men
behöver utredas för respektive detaljplan, kan variera inom planområdet.
Möjlighet/platser för tätare bebyggelse med närhet till kollektivtrafik ska
utredas i respektive detaljplan.
Mark som tagits i anspråk utanför fastighetsgräns ska studeras och
bedömas utifrån princip.
Inventering av befintliga byggnader ligger till grund för vilka byggrätter
som sätts i ny detaljplan. Planarbetet kommer innebära stort arbete med
inventering.
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Analys
Eftersom planområdet är stort och området delats upp allt eftersom nya
detaljplaner gjorts inom området, har det bedömts lämpligt att flera nya
detaljplaner ersätter den tidigare V1. Förslag till planavgränsning för de nya
detaljplanerna utgår från en analys av de planändringar som gjorts inom området,
vad är innehållet i de planändringar som gjorts och ska ändringarna infogas i de
nya detaljplanerna eller ska avgränsningen göras med dessa utanför de nya
detaljplanerna? De genomförda planändringarna har analyserats utifrån tidpunkt
för framtagande, användning, exploateringsgrad och byggrätt. Kriterier för vad
som anses vara ett lämpligt planområde har tagits med i bedömningen för
detaljplanernas avgränsning.

Planändringar som möjliggör nya fastigheter till minsta fastighetsstorlek om 800, 880, 900 eller
1000 kvm.
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Detaljplaner framtagna som inom stadsplanelagen (1907-1932), byggnadslagen (1947-1986) och
plan- och bygglagen (1987-2019).

Förslag till indelning för nya planområden har gjorts utifrån följande:
 geografisk indelning, varje planområde bör i möjligaste mån vara
geografiskt sammanhängande
 planens syfte ska vara samma för varje planområde
 liknande typ av användning inom varje planområde
 liknande typ av bebyggelse/skala inom varje planområde
Ovanstående principer innebär att de frimärksplaner som gjorts för att möjliggöra
avstyckning infogas i ny detaljplan. Syfte, användning och skala sammanfaller
med omgivande detaljplan. Avvägning får göras i det enskilda fallet för de
detaljplaner som angränsar till eller delvis ligger inom planområdet för V1.
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Detaljplaner som möjliggör annan användning och har ett syfte som tydligt skiljer
sig från ny detaljplan får finnas kvar med befintlig gräns, de infogas inte i de nya
detaljplanerna.
Förslag till planavgränsning
Föreslagen indelning anges i bilden nedan. Beslut om turordning fattas vid start av
respektive detaljplan.

Förslag till indelning i 4 nya planområden
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De fyra föreslagna detaljplaneområdena
1. Norra Viggbyholm, cirka 160 st fastigheter, främst småhus.
Planändringar har gjorts för tätare bebyggelse flerbostadshus, grupphus
och avstyckningar. Ny plan släcker cirka 12 frimärksplaner.
Frågor som berör detaljplanen är: strandskydd, kulturmiljö, riskavstånd till
spår, andel prickmark inom fastighet, andel bebyggelse/park, möjlighet till
tätare bebyggelse intill stationen. Hushöjder mot stranden med
utgångspunkt i fråga om sjöutsikt. Detaljplan V19 kommer inte att ingå i
planområdet.
2. Norra Viggbyholm, söder om Roslagsbanan, cirka 340 fastigheter, främst
småhus. Planändringar har gjorts för att möjliggöra avstyckningar. Ny plan
släcker ut cirka 6 frimärksplaner.
Frågor som berör detaljplanen är: andel kvartersmark och allmän plats,
andel prickmark inom fastighet, kulturmiljö, riskavstånd till spår,
möjlighet till tätare bebyggelse intill stationen. Utred gaturum, möjlighet
att utöka fastighet mot gata. Mark som tagits i anspråk när villafastigheter
angränsar mot naturmark.
3. Söder om motorvägen, planen innehåller cirka 320 fastigheter.
Planändringar har gjorts för att möjliggöra avstyckningar, öka
bebyggelsetätheten med flerbostadshus och gruppbostäder. Ny plan
släcker ut cirka 10 frimärksplaner. Förslagsvis tas det mindre separata
planområdet med i samma detaljplan.
Frågor som berör detaljplanen är: buller, risk från motorväg, strandskydd,
kulturmiljö och möjlighet för fastighetsägare att köpa vägområde.
Dessutom byggnadshöjder, hushöjder mot stranden med utgångspunkt i
utsikt.
4. Västra Viggbyholm. Planområdet innehåller cirka 330 fastigheter.
Planändringar har gjorts för att möjliggöra avstyckningar och områden
med tätare bebyggelse. Ny detaljplan släcker cirka 20 frimärksplaner.
Frågor som berör detaljplanen är: buller, strandskydd, kulturmiljö,
möjlighet för fastighetsägare att köpa vägområde, gröna stråk. Hushöjder
mot stranden med utgångspunkt i fråga om sjöutsikt, bör utredas om S7
ska tas med inom denna detaljplan.

Sida 19 av 19

Täby Kommun | Upplägg V1 SBN 2019/527-09 | 2019-11-18

