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§ 62
Detaljplan för Kristineberg etapp 1, omfattande fastigheterna Vallentuna-
Rickeby 1:135 m.fl. Antagande (KS 2012.529)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med kommunstyrelsens förslag, att anta detaljplan 
för Kristineberg etapp 1, omfattande fastigheterna Vallentuna-Rickeby 1:135 m.fl., enligt 5 
kap 27 § Plan- och bygglagen (2010:900).
 
Reservationer
Nicklas Steorn och Jenny Thörnberg, båda (MP), reserverar sig mot beslutet att beslut ska 
fattas på sammanträdet.
 
Anteckning
Fredrik Lindahl, Marie Dycefield-Scott, Joakim Oskarsson och Martin Siltanen, alla (SD), 
deltar ej i beslutet.
 
Johan Fagerhem (V) deltar ej i beslutet.
 
Nicklas Steorn och Jenny Thörnberg, båda (MP), deltar ej i beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutade 2019-11-19 § 84 att sända ut förslag till 
detaljplan för Kristineberg etapp 1, omfattande fastigheterna Vallentuna-Rickeby 1:135 m.fl., 
på granskning enligt 5 kap 6§ Plan- och bygglagen (2010:900).

Förslag till detaljplan har varit utsänt för granskning mellan 12 december 2019 och 16 januari 
2020. Yttranden har inkommit från Länsstyrelsen, PostNord, E.ON, Storstockholms 
brandförsvar, Ellevio, Prästlönetillgångar i Stockholms Stift, Lantmäteriet, Trafikverket, 
Trafikförvaltningen, Svenska kraftnät, Naturskyddsföreningen, Vattenfall Eldistribution, 
Vallentuna hembygdsförening, Kulturnämnden i Vallentuna kommun, Fritidsnämnden i 
Vallentuna kommun, samt två yttranden från sakägare och närboende. En inkommen 
synpunkt på kommunens Facebookinlägg redovisas även i granskningsutlåtandet. Vattenfall 
Eldistribution har inget att erinra.

Med anledning av inkomna yttranden har detaljplanen kompletterats främst avseende frågor 
som rör översvämning vid 100-årsregn, säkerhet och framkomlighet för räddningstjänst, samt 
genomförande och tidplan. Plankartan har justerats bland annat avseende gränser 
(egenskapsgräns respektive administrativ gräns), exploateringsgrad, förtydliganden i 
planbestämmelser, ändrad lovplikt för solceller och solfångare samt reglering kring 
genomsläppligt material och höjdsättning av kvartersmark för en god dagvattenhantering.
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Genomförda revideringar bedöms inte föranleda krav på ny granskning. Planförslaget är 
därmed färdigt för antagande. Beslut om antagande ska fattas av Kommunfullmäktige.

Reservationsavtal och marköverlåtelseavtal godkänns av kommunen innan antagande för att 
sälja mark och säkerställa genomförandet.

Yrkanden
Nicklas Steorn (MP) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras för 
omprojektering så att exploatörerna kan leverera bostäder utifrån de tävlingsbidrag de lämnat 
in.
 
Jaana Tilles (S) yrkar, med bifall från Parisa Liljestrand (M), enligt kommunstyrelsens 
förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Michel Louis (KD), ställer proposition på Nicklas Steorns 
(MP) återremissyrkande mot att beslut ska fattas på sammanträdet. Ordförande finner att 
beslut ska fattas på sammanträdet.
 
Ordförande, Michel Louis (KD), ställer proposition på Jaana Tilles (S) med fleras yrkande 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.
 
Votering
Votering begärs och genomförs enligt följande omröstningsproposition:
JA - Beslut ska fattas på sammanträdet
NEJ - Ärendet ska återremitteras
 
Omröstningsresultat
JA - 19 ledamöter
NEJ - 2 ledamöter
AVSTÅR - 5 ledamöter
Beslut ska därmed fattas på sammanträdet. (Se bifogad voteringslista § 62).
 
 

Beslutsunderlag
 §113 KS Detaljplan för Kristineberg etapp 1, omfattande fastigheterna Vallentuna-

Rickeby 1:135 m.fl. Antagande
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 §35 Planmu Detaljplan för Kristineberg etapp 1, omfattande fastigheterna Vallentuna-
Rickeby 1:135 m.fl. Antagande

 Tjänsteskrivelse_Kristineberg etapp1_Antagande
 Plankarta Kristineberg etapp 1_antagandehandling 20200519
 Planbeskrivning Kristineberg etapp 1_antagandehandling 20200519
 Granskningsutlåtande Kristineberg etapp 1_antagandehandling 20200519
 Planstrategiska dokument
 1 Arkeologisk utredning
 2 Trafik- och bullerutredningar
 3 Dagvattenutredningar
 4 Geotekniska undersökningar
 5 Handelsutredning
 6 Natur- och miljöutredningar
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