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Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Beslut om uppdrag att upprätta detaljplan: 
Storängsstrand – Södersolshöjden – del av Högåsen 
2:139. 
Sammanfattning 
I samband med projektering av infrastrukturen inom nuvarande 
detaljplan för Högåsen 2.139 m.fl, Västra Möckelnstranden har 
uppdagats behov av att justera vissa kvartersgränser och byggrätter i 
planens västra del för att kunna skapa bättre dagvattenlösningar, få bättre 
anpassning till topografin samt utnyttja infrastrukturen mer optimalt 
genom att addera en mindre byggrätt. Förslaget är att ersätta en mindre 
del av gällande detaljplan för Högåsen 2.139 m.fl, Västra 
Möckelnstranden så att ovan beskrivna fördelar kan uppnås redan innan 
exploateringen av området inleds. 
  
Samhälle och Serviceförvaltningens förslag till beslut är att 
Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar åt Samhälle och 
Serviceförvaltningen att upprätta förslag till detaljplan för Storängsstrand 
– Södersolshöjden – del av Högåsen 2:139.  
 
Beslutsunderlag 
Samhälle och Serviceförvaltningen tjänsteskrivelse den 7 oktober 2021.  
 

Bakgrund (frivillig) 
I samband med projektering av infrastrukturen inom nuvarande 
detaljplan för Högåsen 2.139 m.fl, Västra Möckelnstranden har det 
uppdagats ett behov av att justera vissa kvartersgränser och byggrätter i 
planens västra del för att kunna skapa bättre dagvattenlösningar, få bättre 
anpassning till topografin samt utnyttja infrastrukturen mer optimalt 
genom att addera en mindre byggrätt. Förändringen påverkar endast mark 
som ägs av kommunen och som ännu inte är bebyggd. Förslaget är därför 
att ersätta en mindre del av gällande detaljplan för Högåsen 2.139 m.fl, 
Västra Möckelnstranden så att ovan beskrivna fördelar kan uppnås redan 
innan exploateringen av området inleds. 
 
I översiktsplanen (2011) är Västra Möckelnstranden ett utpekat 
prioriterat område för grupper av villor eller nya villaområden. 
Planförslaget anses vara förenligt med översiktsplanen. Detaljplanen 
möjliggör för en bättre hantering av dagvattenlösningar som uppdagats i 
genomförandet av detaljplan för Högåsen 2.139 m.fl, Västra 
Möckelnstranden. Vid utebliven förändring kan problem med att leda 
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bort vatten från nuvarande plats uppstå. Något som kan få konsekvenser 
för närliggande bostadsmark. Detaljplanen möjliggör även för en mindre 
byggrätt inom nuvarande naturmark för att lättare möta upp topografi och 
dagvattenlösning. 
 
Samhälle och Serviceförvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar åt Samhälle och 
Serviceförvaltningen att upprätta förslag till detaljplan för Storängsstrand 
– Södersolshöjden – del av Högåsen 2:139. 
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