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DETALJPLAN FÖR ÖSTRA MÖRBYLUND, SJUKHUSET 9 
OCH 10 M.FL. I DANDERYDS KOMMUN 
 

Ett förslag till ny detaljplan skickas nu ut för granskning och du som närboende 

fastighetsägare, myndighet eller organisation har möjlighet att komma in med 

synpunkter på planförslaget. Under plansamrådet, som pågick mellan 9 

november 2015 och 16 januari 2016, inkom synpunkter som har sammanställts 

och lett till ändringar enligt punktlista nedan. Syftet med detaljplanen är att 

pröva möjligheten för främst bostadsbebyggelse inom planområdet, men även 

förskoleverksamhet och centrumverksamhet.  

Under granskningen, 28 juni – 20 september 2016, finns planhandlingarna 

utställda hos Information Danderyd på plan 4 i Mörby centrum. Handlingarna 

finns tillgängliga på kommunens hemsida www.danderyd.se/detaljplan.  

Eventuella synpunkter på planförslaget ska vara byggnadsnämnden tillhanda 

senast den 20 september 2016 under adress: Byggnadsnämnden, Box 74, 182 

11 Danderyd. Synpunkter kan också skickas med e-post till plan@danderyd.se. 

Efter granskningen sammanställs inkomna yttranden och eventuella ändringar 

skrivs in i planförslaget. Det här är sista tillfället att lämna synpunkter innan 

detaljplanen kan antas. En förutsättning för att kunna överklaga kommunens 

antagandebeslut är att skriftliga synpunkter inlämnats under planprocessens 

gång. Kommunfullmäktige beräknas kunna anta detaljplanen i december 2016. 

Den som vill ha ytterligare upplysningar eller vill diskutera detaljplanen eller 

planprocessen kan kontakta planarkitekt Sofia Hultberg på tfn 08-568 912 54 

eller e-post sofia.hultberg@danderyd.se  
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Ändringar efter samråd 
 

 Gatan inom planområdet har ändrats från lokalgata till kvartersgata som 

är tillgänglig för allmän körtrafik och gång- och cykeltrafik. 

 Kvartersutformningen inom Sjukhuset 10 har ändrats. 

 Nockhöjden för byggrätten inom den nordvästra delen av Sjukhuset 10 

har ökats. 

 Möjlighet till förskoleverksamhet har föreslagits även inom Sjukhuset 4. 

 Kvartersgatan har flyttats något österut för att få en större förskolegård 

inom den nordvästra delen av Sjukhuset 10. 

 


