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§ 41
Detaljplan för Kragstalund Östra, samt upphävande av del av stadsplan 
S790917 - antagande, (KS 2017.210)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med kommunstyrelsens förslag, att anta detaljplan 
för Kragstalund Östra, omfattande fastigheterna Kragsta 1:51:3 och del av Kragsta 2:7, enligt 
5 kap 27 § Plan- och bygglagen (2010:900) under förutsättning att vattendomen i mål nr M 
8183-18 vunnit laga kraft samt att upphäva del av stadsplan S790917-0.
 
Reservationer
Nicklas Steorn (MP) reserverar sig mot beslutet att hans tilläggsyrkande avslås.
 
Johan Fagerhem (V) reserverar sig mot beslutet att Nicklas Steorn (MP) med fleras 
tilläggsyrkande avslås.
 
Jaana Tilles, Thomas Arctaedius, Anna-Maria Boström, Gustav Elfström och Sandra 
Rudeberg, alla (S), reserverar sig mot beslutet att Nicklas Steorn (MP) med fleras 
tilläggsyrkande avslås.
 

Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ca 60 nya bostäder, varav ca 50 lägenheter i 
flerfamiljshus och 9 radhus/kedjehus. I planuppdraget ingår även upphävande av del av 
stadsplan S790917-0. Del av stadsplanen upphävs, då platsen är svår att tolka utifrån rådande 
planförhållanden. Planavdelningen/SBF anser därför att det är nödvändigt att rensa upp i 
planmosaiken av gällande detaljplaner för att göra området mer lättöverskådligt. Syftet med 
upphävandet är att möjliggöra och underlätta för eventuella förändringar för Zetterlunds väg. 
Området där stadsplanen upphävs kommer att bli oplanlagt.
 
Den nya detaljplanen ska även säkerställa att kommunal mark finns att tillgå vid en eventuell 
breddning av Zetterlunds väg. Gatans utformning ska ses över och breddas till kommunal 
standard med separat gång- och cykelväg.
 
Detaljplanen handläggs med utökat förfarande till följd av närheten till Roslagsbanan och 
Byle mosse samt att planområdet till stor del utgörs av våtmark.
 
Planens genomförande antas medföra risk för betydande miljöpåverkan och en MKB enligt 
miljöbalken (MB) har därför upprättats för detaljplanen. Detta beror framförallt på att ett 
våtmarks- och naturmarksområde fylls ut och omvandlas till bostadsområde. Omfattningen av 
markutfyllnaden i området är även så pass stor att det krävs tillstånd för vattenverksamhet. 
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Enligt miljöbalken är syftet med en miljöbedömning att integrera miljöaspekter i planen så att 
en hållbar utveckling främjas.
 
I samband med att en detaljplan antas ska en särskild sammanställning enligt 6 kap. 16 § 
miljöbalken upprättas. Syftet med den särskilda sammanställningen är att göra resultatet av 
bedömningsförfarandet tillgängligt för allmänheten och för dem som deltagit i processen.
 
 
En ansökan om tillstånd till grävning och utfyllnad av våtmark på fastigheterna Kragsta 
1:51:3 och Kragsta 2:7 har skickats in till Mark- och Miljödomstolen och handlagts parallellt 
med planprocessen, målnummer M 8183-18. Dom meddelades 2019-10-01 angående tillstånd 
till grävning att avlägsna geotekniskt olämpligt material och utfyllnad av våtmarksområde om 
7300 kvm med sprängsten samt att anlägga och driva en torrdamm. Mark- och 
miljödomstolens dom överklagades till Mark- och miljööverdomstolen, målnummer M 11477 
19. Mark- och miljööverdomstolen beslutade 2020-01-27 att inte ge prövningstillstånd och att 
Mark- och miljödomstolens avgörande står fast. Mark- och miljööverdomstolens beslut 
överklagades i sin tur till Högsta domstolen, målnummer Ö 994-20. Högsta domstolen 
beslutade 2020-04-20 att inte ge prövningstillstånd och att Mark- och miljööverdomstolens 
avgörande står fast.
 
 

Yrkanden
Nicklas Steorn (MP) yrkar, med bifall från Johan Fagerhem (V) och Gustav Elfström (S), som 
tillägg i beslutsmeningen att efter orden "laga kraft" skriva "att kompensationsåtgärdsplan i 
enlighet med vattendomen tas fram".
 
Ordförande, Michel Louis (KD), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Michel Louis (KD), föreslår att han först ställer proposition på sitt eget yrkande 
och sedan på Nicklas Steorn (MP) med fleras tilläggsyrkande. Beslutsgången godkänns av 
kommunfullmäktige.
 
Ordförande, Michel Louis (KD), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt det.
 
Ordförande, Michel Louis (KD) ställer proposition på Nicklas Steorn (MP) med 
flera tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att det avslås.

Beslutsunderlag
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 §203 KS Detaljplan för Kragstalund Östra, samt upphävande av del av stadsplan 
S790917 - antagande,

 §73 Planmu Detaljplan för Kragstalund Östra, samt upphävande av del av stadsplan 
S790917 - antagande,

 Tjänsteskrivelse, Detaljplan för Kragstalund Östra, samt upphävande av del av 
stadsplan S790917 - antagande, 2019-09-24

 Dp Kragstalund östra_Planbeskrivning_antagande 2019-09-24
 Dp Kragstalund östra_Granskningsutlåtande 2019-09-24
 Dp Kragstalund östra Plankarta antagande 2019-09-24ny
 Nacka%20TR%20M%208183-18%20Dom%202019-10-01
 MKB Kragstalund Östra 2018-11-26_rev 190821
 PM Dagvattenutredning 2018-09-27 justerad APN 2019-08-21
 Särskild sammanställning Kragstalund östra, 20190924
 BILAGA 1 - R-58.1-00
 BILAGA 2 - R-58.1-01
 BILAGA 3 - AVRINNING BYLE MOSSE
 BILAGA 4 - R-58.1-02
 Bilaga 5. Beräkningar Storm Tac
 BILAGA 6 - R-51.1-01
 16-007 r01 Bullerutredning Kragsta 1_51 2018-10-26
 Geoteknik m bilagor 181026
 Närsaltsbelastning Byle mosse 20181110
 PM_Inventering_naturvardsarter_Kragstalund_Slutversion181023
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