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§ 79
Detaljplan för Slumsta 1:13, 1:108, 1:109 m.fl. - Samråd (KS 2016.280)

Beslut
Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott beslutar att sända ut förslag till detaljplan för 
Lindholmen-Strömgården, omfattande fastigheterna Slumsta 1:13, 1:108, 1:109 m.fl, på 
samråd enligt 5 kap 6§ Plan- och bygglagen (2010:900), PBL i dess lydelse efter den 1 januari 
2015.

Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte innebära en sådan betydande miljöpåverkan 
som åsyftas i 4 kap 34§ Plan-och bygglagen eller 6 kap 11§ Miljöbalken. 
Miljökonsekvensbeskrivning upprättas inte.

Ärendebeskrivning
Planområdet ligger i norra delen av Lindholmen direkt söder om Orkesta idrottsplats. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan som möjliggör 
bostadsbebyggelse i rad-, par- och fristående bostadshus. Planförslaget säkerställer allmän 
plats för gata och cykelväg. Planförslaget innebär att del av kommunägd fastighet planläggs 
som kvartersmark och föreslås överlåtas till privat markägare. 

Syftet med planen är att pröva möjligheten till en utbyggnad av bostäder i norra delen av 
Lindholmen med närhet till service, kollektivtrafik och natur. Planen innebär att radhus, 
parhus och friliggande småhus kan uppföras i den östra delen av plan¬området. Tillfart till 
planområdet sker via den befintliga infarten till Orkesta idrottsplats. Bebyggelsen ska utgöra 
ett hänsynsfullt tillskott med avseende på områdets kulturmiljö och platsens förutsättningar. 
Syftet är även att möjliggöra för en komplettering av gång- och cykelvägen längs med 
Lindholmsvägen.
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.
Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 
beslutar att sända ut förslag till detaljplan för Lindholmen-Strömgården, omfattande 
fastigheterna Slumsta 1:13, 1:108, 1:109 m.fl, på samråd enligt 5 kap 6§ Plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL i dess lydelse efter den 1 januari 2015.

Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte innebära en sådan betydande miljöpåverkan 
som åsyftas i 4 kap 34§ Plan-och bygglagen eller 6 kap 11§ Miljöbalken. 
Miljökonsekvensbeskrivning upprättas inte.
Beslutsgång
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Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse Lindholmen Strömgården samråd
2. Plankarta Samrådshandling Lindholmen_Strömgården 180615 A1-L_slutgiltig
3. Planbeskrivning Strömgården_180615_slutgilitig
4. Behovsbedömning Lindholmen-Strömgården 180615_slutgilitig
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