
 

Kontakta oss: 

www.socialdemokraterna.se/sollentuna  info@sollentuna.socialdemokraterna.se  
 

 
En vår av väntan
2011 var ett intensivt år för planläggningen av 
Väsjöområdet. Under våren fattades beslut om 
de första två detaljplanerna i området och 
kommunen genomförde en dialog med 
Edsbergsborna om den fortsatta planeringen. I 
december 2011 togs dels det första spadtaget 
togs för VA-utbyggnaden samt att plan- och 
exploateringsutskottet fattade ett 
inriktningsbeslut för planeringen av 
Sportfältsområdet. 
 
”Under våren 2012 har arbetet hamnat i en annan fas. 
En mindre detaljplan har varit ute på samråd, den om 
Norrsätra industriområde. I övrigt har planarbete rullat 
på i det tysta. Vi avvaktar också utfallet av pågående 
processer kring de överklaganden som gjorts”, säger 
Joakim Jonsson (S) gruppledare i plan- och 
exploateringsutskottet i en kommentar. 
 
”Under hösten kommer detaljplanen för området längs 
Frestavägen att komma ut på samråd. Vi väntar också 
på att få se de första konkreta förslagen vad gäller 

området mellan Väsjön och Edsberg samt på att få ta 
del av den trafikutredning som beslutades i december”, 
säger Joakim Jonsson (S).   

 

”Väsjöplaneringen är stor och komplicerad 
planläggningen. En planläggning som gör att Edsberg 
växer och där en miljö- och klimatsmart stadsdel växer 
fram där vi tar hänsyn till de fantastiska grönområdena 
runt Väsjön, Snuggan och Rösjön. Samtidigt som det 
måste byggas fler bostäder, ordnas med trafiklösningar 
och service, måste även de boendes berättigade krav på 
inflytande på utformningen av Väsjöområdet 
säkerställas. Vi kommer under den fortsatta processen 
att fortsätta vår dialog med de närboende i takt med att 

planläggningen fortgår”, avslutat Joakim Jonsson (S) 
gruppledare i plan- och exploateringsutskottet. 
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Detaljplan för Norrsätra verksamhetsområde var ute på 
samråd under våren  
Under våren var förslag till detaljplan för 
verksamhetsområdet ute på samråd. 
Planområdet är beläget mellan Frestavägen och 
Norrortsleden i norra delen av Väsjöområdet, 
angränsande till Upplands Väsbys kommun. 
Planområdet omfattar del av fastigheten 
Törnskogen 3:2. Marken ägs av Sollentuna 
kommun. 
 
I Sollentuna kommun finns det få områden där 
det är möjligt att omlokalisera befintliga 
verksamheter och för nya verksamheter att 
etablera sig. Planens syfte är därför att 
möjliggöra att ett område för mindre 
verksamheter tillskapas mellan Frestavägen och  
Norrortsleden, inom norra delen av 
Väsjöområdet.  

 
Planen syftar även till att säkerställa de 
ekologiska spridningssambanden via befintlig 
vägport under Norrortsleden. 
 
Synpunkterna från samrådet ska nu bearbetas 
och detaljplanen ska ställas ut på granskning i 
höst innan den förväntas antas i början av nästa 
år.
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Vad är egentligen överklagat kring Väsjöområdet 
Just nu ligger ett stort antal överklaganden och 
väntar. Enligt kommunens tjänstemän så har 
varken överklagandet av strandskydd, 
gatukostnadsutredning eller detaljplaner 
färdigbehandlade i första instans. Inga datum 
finns heller satta för när beslut ska fattas.  
 
Nedan följer en sammanställning av de olika 
överklaganden som lämnats avseende de olika 
beslut som fattats.      

Detaljplan Södersätra och Kastellgården  
Fem överklaganden har inkommit. Följande 
huvudsakliga skäl till överklagandena har 
framförts: 

- Frestavägen ska inte flyttas 

- Detaljplanen strider mot 
Översiktsplanen 

- Fördjupad MKB ska tas fram 

- Detaljplanen tar inte hänsyn till 
markförhållanden och skredrisk 

- Strandskyddet ska bevaras 

- Detaljplaneärendet är felaktigt hanterat 

- Hela fastigheten Södersättra 3:19 borde 
ingå i planen 

- Sträckning av Södersätravägen borde 
justeras  

- Ingen brygga ska anläggas längs med 
Väsjöns södra strand 

Väsjön Mellersta 
Sex överklaganden har inkommit. Följande 
huvudsakliga skäl till överklagandena har 
framförts: 

- Frestavägen ska inte flyttas 

- Detaljplanen strider mot 
Översiktsplanen 

- Fördjupad MKB ska tas fram 

- Detaljplanen tar inte hänsyn till 
markförhållanden och skredrisk 

- Strandskyddet ska bevaras 

Gatukostnadsutredning för Södersätra och Kastellgården 
Fyra överklaganden har inkommit till 
Förvaltningsdomstolen. Fastighetsägarna har i 
sina överklaganden yrkat på följande:  

- att Sollentuna kommun följer ingånget 
avtal med Väsjö tomtägarföreningen 

- att kostnader för genomfartsleden 
Frestavägen fullt ut bärs av kommunen 

- att kostnader för bryggor och 
kajanläggningar och andra icke 
områdesanknutna kostnader fullt ut bärs 
av kommunen och dess byggrätter 

- att förslagets vägstandard skall följa 
normal standard i kommunen 

- att den kommunala 
likställighetsprincipen efterlevs 

 

   

Kontakta gärna någon av oss Socialdemokrater som jobbar med Väsjöplaneringen: 

   
Freddie Lundqvist 
 
Oppositionsråd 
 
freddie.lundqvist@sollentuna.se  

Berit Forsberg 
 
Gruppledare miljö- och 
byggnadsnämnden 
 
berit.forsberg@politik.sollentuna.se 
 

Robin Sjöberg 
 
Gruppledare Sollentuna Energis 
styrelse 
 
robin.sjoberg@politik.sollentuna.se 
 

   
Joakim Jonsson 
 
Gruppledare plan- och 
exploateringsutskottet 
 
joakimshemmail@gmail.com  

Roger Sjöberg 
 
Kommunfullmäktigeledamot från 
Edsberg 
 
roger.sjoberg@sollentuna.se 

Kjell Ekdahl 
 
Gruppleadare trafik- och 
fastighetesnämnden 
 
kjell.ekdahl@politik.sollentuna.se 
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