
 

 

Reservation  
 

 

 

Avbryta planuppdrag för Mörbyområdet i Stocksund 

 
Siv Sahlström (C) och Patrik Nimmerstam (C) reserverar sig mot 

kommunstyrelsens beslut till förmån för Siv Sahlströms yrkande: 

  

Kommunstyrelsen beslutar remittera ärendet till 

byggnadsnämnden för bedömning och yttrande. 

 

 
Grunder för yrkande och reservation 

 

Bakgrund 
Vid sitt sammanträde den 27 mars 2001 § 47 begärde 

byggnadsnämnden att få kommunstyrelsens uppdrag att upprätta en 

ny detaljplan för Mörbyområdet i Stocksund som ersättning för 

äldre stadsplaner. 

 

Byggnadsnämndens motivering 
Byggnadsnämndens motivering till planuppdraget var att stora delar 

av villaområdena i kommunen omfattas av planer från 1930- och 

40-talen, som kompletterats med nya planer när förändringar i 

bebyggelsen krävt det.  Detta har resulterat i ett lapptäcke av planer 

med olika bestämmelser. Det har blivit allt svårare att hantera 

bygglovsärenden och svårt för invånarna att förstå att olika planer 

kan gälla i ett område av likartade förhållanden. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutade den 21 maj 2001 § 98 att uppdra till 

byggnadsnämnden att utarbeta ny detaljplan för Mörbyområdet i 

Stocksund och att i samarbete med tekniska nämnden även göra en 

översyn av trafiksituationen i området.  

 



 

Den som begärt ett uppdrag ska rapportera resultatet  
I tjänsteutlåtandet 2015-02-13 står följande: ”Miljö- och 

stadsbyggnadskontoret har framfört önskemål om att avsluta 

aktuellt ärende”. Det åligger inte tjänstemännen på miljö- och 

stadsbyggnadskontoret att avgöra om planuppdraget ska avbrytas. 

Det är en politisk fråga. Det är byggnadsnämnden, som begärt 

uppdraget, som ska bedöma och redovisa för kommunstyrelsen 

varför ärendet varit vilande sedan i maj 2001, då de fick det av dem 

begärda uppdraget. Därefter kan kommunstyrelsen ta ställning till 

om ärendet ska avslutas. 

 

Detaljplanerna ska vara lätta att förstå och rättssäkra 

för fastighetsägarna 
Det är en nackdel för kommunens invånare att vi har så gamla 

detaljplaner. Tidigare har det funnits en samsyn över partigränserna 

att vi ska gå igenom dessa mycket gamla detaljplaner. Arbetet 

påbörjades med Noraområdet med mycket bra resultat. Det är av 

stor vikt att Danderydsborna kan läsa och förstå de detaljplaner som 

gäller för deras fastighet. Det är också en fråga om rättssäkerhet för 

fastighetsägarna.  

 

Danderyd den 30 mars 2015 

 

 

Siv Sahlström (C) 

Kommunstyrelsens andra vice ordförande  

Oppositionsråd 

 


