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Delegationsbeslut 

Beslut om betydande miljöpåverkan- 
Detaljplan Rickebyhöjd del 2  
 

Beslut 

Planchef beslutar att genomförandet av detaljplanen inte kan antas medföra en 

betydande miljöpåverkan.  

 

 

Ärendet i korthet 

Det tilltänkta planområdet omfattar den privatägda fastigheten Vallentuna-Rickeby 

1:48 och del av fastighet Vallentuna-Mörby 1:310 som ägs av det allmännyttiga 

bostadsbolaget AB Össebyhus. I planprojektet ingår även del av fastighet Vallentuna-

Mörby 1:297 som ägs av kommunen. Planområdet angränsar Fornminnesvägen i norr 

och Mörbyvägen i öster. Detaljplanen för del 2 av Rickebyhöjd syftar till att 

möjliggöra ca 30 bostäder i form av flerbostadshus samt bygga ut allmän platsmark 

och nödvändig infrastruktur längs Mörbyvägen som krävs för att projektets 

genomförande ska bidra till en god bebyggt stadsmiljö. Planen är förenlig med 

översiktsplanen som pekar ut centrala Vallentuna som ett område med blandad 

bebyggelse och en attraktiv bo- och mötesplats. I områdets nordöstra del finns 

solbelysta tallar som avses skyddas med planbestämmelser.  

Vallentuna kommun har genomfört en undersökning om betydande miljöpåverkan 

som en del av detaljplaneprocessen i enlighet med 5 kap. 11 a § plan- och bygglagen 

och 6 kap. 3 § miljöbalken (MB). Samråd om undersökningen har genomförts med 

länsstyrelsen (6 kap. 6 § MB) som instämde i kommunens bedömning att planens 

genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Ett beslut i fråga om 

betydande miljöpåverkan upprättas nu av kommunen i enlighet med 6 kap. 7 § MB.  

Inga kulturella, sociala eller materiella värden finns inom planområdet. Inga 

utpekade eller skyddade objekt eller värden finns inom planområdet. Ett fåtal träd 

finns på fastigheten. Naturvärden kan komma att påverkas då några av träden (en 

sälg och en lind) troligen kommer avverkas, men påverkan anses vara begränsad och 

bedöms kunna hanteras i planprocessen. Stammar från träd som tas ned kan sparas 

och placeras ut som död ved inom planområdet som kompensationsåtgärd. En 

naturvärdesinventering kommer att genomföras.  
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Övriga aspekter som har bedömts viktiga att utreda innan samråd och där 

utredningar kommer att tas fram är buller, geoteknik och markföroreningar samt 

dagvatten. Vallentunasjön uppnår inte MKN och planområdet ligger inom sjöns 

avrinningsområde. Detaljplanen bedöms inte riskera försämring av MKN eftersom 

dagvatten antas kunna hanteras inom fastigheten. Inga kända markföroreningar finns 

inom området. Riktvärden för buller överskrids inte idag och bedömningen är att de 

inte kommer överskridas efter planens genomförande. Resultatet från samtliga 

utredningar kommer finnas tillhands innan detaljplanen går ut på samråd och det har 

uppdragits samtliga utredningar att rekommendera lämpliga åtgärder som kan 

behöva vidtas för att säkerställa att ingen negativ påverkan kommer ske på ovan 

beskrivna risker för människors hälsa och för miljön. De rekommenderade åtgärderna 

som framkommer i utredningarna ska tas hänsyn till i planarbetet. Inga andra risker 

för människors hälsa eller miljön bedöms finnas. 

De nu kända förhållandena om området och kommande detaljplan innebär, enligt 

Vallentuna kommuns bedömning, att det inte kan antas att planens genomförande 

medför betydande miljöpåverkan.  

 

Beslutet fattas med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning, punkt 9.5 

 

BESLUTANDE 

 

 
________________  

Annina Stadius 

Planchef 

 
Beslut fattat datum: 

Beslutsunderlag, bilagor 

Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2021-02-04 

Samrådsyttrande från länsstyrelsen, 2021-02-15  

 

Expedieras till: 

Registratur  
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Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

“Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.”
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