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Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-04-05  

§ 57 
Detaljplan för Mörby 6 – beslut om granskning 
Diarienummer: KS/2018:419 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Planförslaget godkänns och förvaltningen ska ställa ut detaljplanen för granskning. 

Sammanfattning 

Detaljplanen Mörby etapp 6 är en del av pågående verksamhetsutveckling i Stockholm syd. 
Planområdet för etapp 6 utgör den mark som ligger mellan etapp 5 och Ånsta/Södertälje. Det aktuella 
området ingick tidigare i etapp 5 men skildes av från denna, troligen med grund i genomförandefrågor 
och att processen med det område som slutligen utgjorde etapp 5 bedömdes påverkas i olämplig grad. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av ett verksamhetsområde med markanvändning 
inriktat på verksamheter, logistik, industri, kontor och handel (ej dagligvaru- eller livsmedelshandel) 
inom ramen för logistikområdet Stockholm syd. En mindre del av planen möjliggör även för 
begränsat idrottsändamål. I detaljplaneförslaget möjliggörs cirka 63 ha för verksamheter, handel 
och/eller kontor varav 47 hektar även möjliggör för industri. Med verksamheter avses service, lager, 
restaurang, tillverkning med tillhörande försäljning, partihandel och annan jämförlig verksamhet med 
begränsad omgivningspåverkan. Skillnaden på mark för verksamhetsändamål och industriändamål är 
graden av omgivningspåverkan. Industrietablering kan beroende på typ, omfattning och 
störningspåverkan kräva hänsynsavstånd till andra omkringliggande verksamheter/industrier. 

För att undvika oacceptabel påverkan på naturvärden har markområden som bedömts utgöra lämpliga 
livsmiljöer för främst tjäder bevarats. Kompensationsåtgärder krävs för att ersätta lokala naturvärden.  

Samrådet av detaljplaneförslaget genomfördes mellan 2021-02-08 och 2021-03-05. Under 
samrådsperioden inkom totalt 13 yttranden. Inkomna synpunkter handlar framförallt om naturvärden, 
riksintressen och avstånd till dessa samt miljökvalitetsnormer för vatten i recipienter. Efter samrådet 
har justeringar gjorts utifrån inkomna synpunkter vad avser avgränsning mellan kvartersmark och 
naturmark, säkerhetsavstånd till Trafikverkets anläggningar, justeringar av användningsgränser och 
formuleringar i planbeskrivningen.  

Förslag till beslut 

Gunilla Lindstedt (NP) yrkar för majoriteten (NP, M, MP) bifall till förslag till beslut i 
tjänsteskrivelsen. 
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Märtha Dahlberg (S) yrkar att dagligvaruhandel och livsmedelshandel ska finnas med under punktens 
syfte och huvuduppdrag tillsammans med logistik, industri, kontor och handel.  
Verksamheter inom logistik service, lager restaurang tillverkning och tillhörande försäljning, 
partihandel och annan jämförlig verksamhet. 
Mats Claesson (SD) och Kerstin Eriksson (C) yrkar bifall till yrkandet från Märtha Dahlberg (S). 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslag till beslut i tjänsteskrivelsen 
eller enligt yrkandet från Märtha Dahlberg (S) och finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen 
bifalles 
  
Votering begärs. 
Ja-röst för att bifalla förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 
Nej-röst för att bifalla yrkandet från Märtha Dahlberg (S). 
 
Gunilla Lindstedt (NP) Ja 

Johan Hägglöf (M) Ja 

Märtha Dahlberg (S) Nej 

Mats Claesson (SD) Nej 

Britt-Marie Ellis Nygren (S) Ja 

Jan Brolund (NP) Ja 

Maria Salberg (S) Nej 

Kerstin Eriksson (C) Nej 

Marie Martna (MP) Ja 

 
Kommunstyrelsen beslutar med 5 ja-röster mot 4 nej-röster att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen 
bifalles. 

Reservationer och protokollsanteckningar 

(S), (SD), (C) reservation till förmån för eget yrkande 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse, 2022-01-28  
Plankarta, 2022-01-26 
Plan-och genförandebeskrivning, 2022-01-26 
Samrådsredogörelse, 2021-10-19  
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Beslutet skickas till 

Akten 
Planavdelningen  
Mark-och exploateringsavdelningen 
Näringslivschef 
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