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Synpunkter på förslag till detaljplan för Ormsta Stensta, Vallentuna 
kommun      

Vallentuna naturskyddsförening har tagit del av förslag till detaljplan för Ormsta Stensta 
och vill lämna följande synpunkter.  

Syftet med detaljplanen är att uppföra cirka 320 bostäder i form av småhus inklusive 
lägenheter för äldreboende och gruppboende för personer med särskilda behov. 

Det aktuella området utgörs i huvudsak av skogsmark av barrblandskogstyp. En del av 
skogen har relativt nyligen avverkats. I områdets norra del finns tidigare brukad åkermark 
som nu är beväxt med gräsvegetation. Det förekommer även några fornlämningar inom 
planområdet, bl a ett bronsåldersröse som är skyddat enligt kultutmiljölagen.  

Vi är i stort sett positiva till planförslaget. En översiktlig naturvärdesinventering har 
genomförts 2015 och en kompletterande inventering 2016. Inga betydande naturvärden 
har upptäckts. Inga skogliga naturvärden har heller dokumenterats vid Skogsstyrelsens 
inventeringar. Det förekommer dock en del grövre lövträd, bl a aspar som kan ha viss 
betydelse för den biologiska mångfalden. Dessa bör i möjligaste mån sparas.  

Området norr och nordöst om planområdet är en viktig spridningskorridor mellan två av 
de gröna kilarna, Rösjökilen och Angarnkilen. Det öppna landskapet och kantzonerna 
kring skogen utgör de viktigaste spridningsvägarna. Detta är viktigt att beakta i det 
fortsatta planarbetet men vi bedömer inte att den nu aktuella planen innebär någon 
konflikt i detta sammanhang. I nordöst finns ett grönområde kring Ubbysjön. Här har 
kommunen inlett ett arbete att anlägga en naturstig runt sjön. Detta område kan bli en 
värdefull resurs för rekreation och friluftsliv för den kommande befolkningen i Ormsta-
Stensta. 

Dagvatten från planområdet avses att infiltreras  och renas innan det når Ormstaån som 
mynnar ut i Vallentunasjön. Det är angeläget att genomföra reningsåtgärder så att inga 
ytterligare föroreningar tillförs Vallentunasjön. Vi anser att dessa aspekter har behandlats 
i planen men det är viktigt att det följs upp i det fortsatta planarbetet. 
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