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§ 84
Detaljplan för Kristineberg etapp 1, - Granskning (KS 2012.529)

Beslut
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutar 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). Ett genomförande av detaljplanen bedöms 
inte innebära en sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i 4 kap 34§ Plan-och bygglagen 
eller 6 kap 11§ Miljöbalken. Detaljplanen handläggs med normalt förfarande enligt PBL 
(2010:900) i dess lydelse före den 1 januari 2015.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott (NäPlu) beslutade 2012-11-22 § 147 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja planläggningen av kommunens mark 
inom Kristineberg. NäPlu godkände 2015-02-10 upprättande av förslag till ramavtal § 17 samt 
upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) § 15 för hela Kristineberg. 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för totalt cirka 800 bostäder i form av flerbostadshus 
och småhus, viss centrumservice, samt vårdboende med inriktning på äldreomsorg. Planens 
syfte är även att säkerställa platser och ytor för nödvändig infrastruktur och 
dagvattenhantering, säkerställa ytor för gång- och cykelvägar, samt utveckla och bevara 
viktiga natur- kultur- och rekreationsvärden i området. Detaljplanen omfattar den första 
etapputbyggnaden av totalt fyra i Kristineberg. Detaljplanen för Kristineberg etapp 1 var 
utsänt på samråd mellan 9 februari – 7 mars 2016. Under samrådstiden har totalt 22 yttranden 
inkommit, varav tre utan erinran. Inkomna yttranden har föranlett framtagande av flera 
utredningar avseende dagvatten, trafik, buller, risk, naturvärden med mera. Under hösten 2018 
utökades planområdet för etapp 1 till att även omfatta kommunens mark inom etapp 4, beslut 
KS 2012-529-45.
 
Yrkanden 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 
beslutar 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). Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte innebära en sådan betydande 
miljöpåverkan som åsyftas i 4 kap 34§ Plan-och bygglagen eller 6 kap 11§ Miljöbalken. 
Detaljplanen handläggs med normalt förfarande enligt PBL (2010:900) i dess lydelse före den 
1 januari 2015.
 
Beslutsgång 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutar i enlighet därmed.
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse Kristineberg etapp_20191022
2. Planbeskrivning_Kristineberg etapp1_20191022
3. Etapp 1 Kristineberg 191104_2
4. Samrådsredogörelse_detaljplan Kristineberg etapp1(2)_20191106
5. MKB Okvista 4 2007-10-13
6. MKB planprogram_utvecklingsstartegi Kristineberg_140829
7. Undersökning av betydande miljöpåverkan 2019-10-07
8. Slutrapport Bullerutredning Kristineberg etapp 1 inkl Bilagor 191007
9. Vallentuna, Angarnssjöängen tillstånd

Expedieras till 
Akten Plankoordinator Handläggare
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