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Samhällsbyggnadsförvaltningen   Till Kommunstyrelsen  
Camilla Bennet     
Datum  2021-09-15 
Dnr  KS 2017/0130 

 
 
Detaljplan för Runö 7:15 m.fl. - yttrande till Mark och 
miljööverdomstolen  
 
 
Sammanfattning 
Österåkers kommun har getts tillfälle att yttra sig till Mark- och miljööverdomstolen 
gällande överklaganden av antagen detaljplan för Runö 7:15 m.fl.   
 
Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens beslutar 

1. Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget och 
översänder det till Mark- och miljööverdomstolen. 
 

2. Omedelbar justering av ärendet 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige antog 2020-01-27 detaljplan för Runö 7:15 m.fl. Beslutet överklagades till 
mark- och miljödomstolen som i dom 2020-10-22 upphävde Österåkers kommuns beslut att anta 
detaljplanen. Österåkers kommun yrkade på prövningstillstånd i mark- och miljööverdomstolen 
och beviljades detta 2021-05-06. 

Förvaltningens slutsatser 
Österåkers kommun har av mark- och miljööverdomstol getts tillfälle att yttra sig över 
motpartens, ägaren till fastigheten 7:91:s insända handlingar i målet. Yttrandet gäller i huvudsak 
ett tydliggörande av allmänna jämfört med enskilda intressen, hur kommunen har hanterat de 
enskilda intressena och synpunkterna under detaljplaneprocessens gång, samt tydliggöranden av 
skillnaderna mellan gällande detaljplan och förslaget till ny detaljplan. Förslag till yttrande 
återfinns i bilaga 1. 
 
Tidigare beredning och beslutsunderlag 
- Antagande av detaljplan för Runö 7:15 m.fl. Kommunfullmäktige 2020-01-27, §1:7 
- Yttrande över överklagan till mark- och miljödomstolen, Kommunstyrelsen 2020-09-28 §10:5 
- Överklagan av Mark- och miljödomstolens dom samt yrkan på prövningstillstånd, Ordförande-

beslut 2020-11-11 samt Kommunstyrelsen 2021-01-11 §1:3 
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Bilagor 
1. Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande över överklagande av detaljplan för Runö 7:15 m.fl., 

2020-09-08 
2. Föreläggande från Mark- och miljödomstolen 
 
 
 
 
Kent Gullberg   Maria Bengs 
Samhällsbyggnadschef   Planchef 
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