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Renovering av detaljplanerna S67 och S70, fastigheterna på 
Allmogevägen, Arrendevägen, Tegvägen, Hagvägen samt del av 
Burschstigen Lövängsvägen och Ellagårdsvägen, Ella gård – 
Start-PM– Startpromemoria

Bakgrund och förutsättningar

Området
Ella gård är ett större, sammanhållet bostadsområde med friliggande och sammanbyggda 
småhus utbyggt under 1955-1970 i Täby kommuns södra del. Området omges av större gröna 
allmänningar och parkstråk. Gatorna går i stora kurvor och följer terrängen. Verksamheter i 
form av skola, förskola och blomsterhandel finns i Ella gård. Inom de aktuella detaljplanerna 
finns bostäder och Ellagårdsskolan samt en förskola, dock ska skolfastigheterna undantas 
denna detaljplan. Bostadshusen är främst kedjehus i ett och ett halvt plan som representeras 
av två olika hustyper. Hustyperna varierar i storlek och antal rum men har ett sammanhållet 
yttre i form av material, takform, färgskala och placering på tomten. Tomtstorlekarna varierar 
och eftersom högst en fjärdedel får bebyggas så varierar också byggrätten. Området har 
pekats ut som kulturhistoriskt värdefullt i kommunens bevarandeplan. Ett flerbostadshus i två 
plan uppfört i vitt tegel finns också inom planområdet.
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Lägesbild, stadsplan S67 omfattar det större området och stadsplan S70 har tagits fram för mindre del 
av området. 

 
För ny detaljplan undantas marken där skolan och förskolan är placerade. Se den skrafferade ytan i 
planområdets norra del.

Tidigare beslut
Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2013-09-10 att anta förstudie för renovering av 
detaljplaner. I samband med det beslutade nämnden också att anta den prioriteringslista som 
hade arbetas fram efter att av olika aspekter bedömt
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Gällande planer
Stadsplan S67 (laga kraft 1966) och S70 (laga kraft 1967) gäller som detaljplaner för området. 
Planerna ingår båda som kommande projekt i prioriteringslistan för planrenoveringar och finns 
beskrivna i kommunens dokument Stadsbyggnadskaraktärer. Översiktsplanen anger området 
som huvudsakligen bostäder. 

Riktlinjer för Norra- Södra Ella gård
För området finns av stadsbyggnadsnämnden antagna riktlinjer som syftar till att bevara 
områdets karaktärsdrag vid ombyggnad. Riktlinjerna från 1992 beskriver exempelvis 
färgsättning, tak- och fasadmaterial samt hur takkupor och tillbyggnader ska anordnas för att 
underordnas byggnadens ursprungliga form. I riktlinjerna finns förslag till tillbyggnader i 
utrymmet mellan garage och förråd, vilket innebär att detaljplanens byggrätt överskrids. 
Riktlinjerna är inte juridiskt bindande utan de bygglov som tas enligt dessa görs i strid med 
detaljplanen. Det har lett till oklarheter vad som gäller och en detaljplan som tappat sin 
aktualitet. Anledningen till varför detaljplanerna bedöms viktiga att renovera har varit att dessa 
riktlinjer behöver arbetas in i ny detaljplan för att de ska ges juridisk tyngd i kommande 
bygglovsprocesser.
 

 
Bostadshusens komplementbyggnader har byggts om på olika sätt.
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Stadsbyggnadskaraktärer 
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 att detaljplanens aktualitet också kommenteras. 
Stadsbyggnadskaraktärer innehåller en beskrivning av Ella gård som kommer att vara 
tongivande i samband med arbetet med framtagandet av ny detaljplan för området.     

Planförslaget
Syfte 
Syftet med att renovera S67 och S70, är att enklare kunna tolka och bedöma vad som är 
lämpligt inom aktuellt planområde samt ge rättvisa förhållanden inom planområdet. Det ger 
därmed också fastighetsägare inom området en trygghet, då förhållningsättet till detaljplanen 
tydliggörs och säkerställs. 

Då riktlinjerna för området syftar till att bevara karaktären bland småhusen har 
skolfastigheterna undantagits från planområdet för den nya detaljplanen. Förändringar inom 
skolfastigheterna inom de kommande åren har bedömts som en fråga som bör hanteras 
separat eftersom det inte sammanfaller med syftet med denna detaljplan.  

Planförfarande
Detaljplanen kommer att bedrivas med processen för standardförfarande, enligt PBL 
2010:900. Beslut om samråd/granskning fattas av planchef i enlighet med 
stadsbyggnadsnämndens delegation nr. 4.2. 

Undersökning av betydande miljöpåverkan (behovsbedömning)
En undersökning av betydande miljöpåverkan kommer att genomföras inom arbetet med 
samrådshandlingen. Den preliminära bedömningen är att planen inte bedöms medföra 
betydande miljöpåverkan. 

Utredningar
En kulturmiljöanalys kommer att genomföras inom arbetet med detaljplanen. 

Tidplan
Planarbetet startar under fjärde kvartalet 2018 i samband med godkännande av detta Start-
PM. När olika behov och önskemål har kartlagts kan ett förslag till detaljplan utarbetas och 
plansamråd beräknas kunna hållas under första kvartalet 2019. Granskning planeras under 
kvartal 3-4 2019. Planen beräknas kunna tas upp för antagande av stadsbyggnadsnämnden 
under andra kvartalet 2020.  

Genomförande av planen kommer att ske succesivt efter att detaljplanen antagits eftersom 
detaljplanen avser ett redan befintligt område. Planarbetet har att avgöra hur bygglov under 
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pågående planarbete ska hanteras. I andra detaljplaner har anståndsbeslut getts efter att 
detaljplanen getts beslut om samråd. 

Ekonomiska aspekter
Planavgift för renoveringsplaner tas ut av fastighetsägare i samband med bygglov. Upplysning 
om det kommer att finnas på plankartan. 

Detaljplanen föranleder inga kommunala investeringar.

Preliminära kostnader under planprocessen 
En preliminär bedömning av tidsåtgång för projektet är ca 700 timmar. 

Arbetssätt och resurser
Arbetet föreslås bedrivas av plankonsult enligt ramavtal. Samhällsutvecklingskontoret bistår 
med referensgrupp bestående av kompetenser från plan, bygglov, kart- och mät samt 
kommunikation. 

Plankategori
Detaljplanen är en renoveringsplan och beräknas som en detaljplan enligt kategori 3. 

Samhällsutvecklingskontorets bedömning 
Samhällsutvecklingskontoret bedömer att detaljplanens genomförande kommer att underlätta 
en mer rättssäker och korrekt bygglovsprövning i området, vilket efterfrågat både av 
kommunala tjänstemän och fastighetsägare i området. Eftersom bostadsområdet redan är 
utbyggt kan ytterligare kommunikationsresurser krävas för att förmedla detaljplanens syfte till 
boende i området.  

Frågor som ska utredas i det fortsatta arbetet:
 Byggrätt för de olika typhusen
 Kulturmiljö
 Attefallsregler
 Ev. trafikföring runt skolan
 VA, trafik, parkering, kommunal service, gröna värden


	Renovering av detaljplanerna S67 och S70, fastigheterna på Allmogevägen, Arrendevägen, Tegvägen, Hagvägen samt del av Burschstigen Lövängsvägen och Ellagårdsvägen, Ella gård – Start-PM– Startpromemoria
	Bakgrund och förutsättningar
	Området
	Tidigare beslut

	Planförslaget
	Tidplan
	Ekonomiska aspekter
	Samhällsutvecklingskontorets bedömning


