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§ 39
Detaljplan för Rickebyhöjd del 2 - granskning (KS 2020.322)
Beslut
Kommunstyrelsens Plan- och miljöutskott beslutar att sända ut detaljplan för Rickebyhöjd del 
2, omfattande fastigheterna Vallentuna- Rickeby 1:48, del av Vallentuna-Mörby 1:310 och 
1:297 samt del av Vallentuna-Rickeby 1:436, på granskning enligt 5 kap 18§ plan- och 
bygglagen 2010:900, PBL.

Ärendebeskrivning
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ca 60 smålägenheter i flerbostadshus längs 
Mörbyvägen och Fornminnesvägen. Detaljplanen medger en förtätning i ett redan bebyggt 
område och på en begränsad yta vilket ställer krav på att ny bebyggelse anpassas utefter 
platsens förutsättningar.

Detaljplanen reglerar bebyggelsens höjd, placering och avstånd till befintlig bebyggelse för att 
säkerställa goda dagsljusförhållanden och att tillkommande bebyggelse står i proportion till 
befintlig.

Kommunen har efter undersökningssamråd med Länsstyrelsen beslutat att detaljplanen inte 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan
Detaljplanen var ute på samråd under perioden 8 juli – 26 augusti 2021. Totalt inkom 19 st 
yttranden från nämnder, företag, föreningar, remissinstanser och privatpersoner. Yttranden, 
kommunens kommentarer och genomförda revideringar av planhandlingarna har 
sammanställts i en samrådsredogörelse som biläggs planhandlingarna.

Efter samråd har planen reviderats utifrån inkomna synpunkter. Byggnadens placering 
begränsas nu med prickmark och korsmark så att den hamnar i ett konsekvent stadsmässigt 
förhållande till Mörbyvägen och med erforderliga avstånd till befintlig bebyggelse. 
Takutformningen regleras för att säkerställa att byggnaden utformas med mansardtak eller 
sadeltak. Dagvatten- och skyfallslösningarna har setts över och regleras nu i plankartan.

Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 
beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2022-04-14, Rickebyhöjd del 2 - Beslut om granskning
 Plankarta_Rickebyhöjd del 2_Granskning_20220419
 Planbeskrivning_Rickebyhöjd del 2_Granskning_20220419
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