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§ 83
Detaljplan för Lindholmen-Strömgården – Granskning (KS 2016.280)

Beslut
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutar att sända ut förslag till detaljplan för 
Lindholmen-Strömgården, omfattande fastigheterna Slumsta 1:13, 1:108, 1:109 m.fl, på 
granskning enligt 5 kap 6§ Plan- och bygglagen (2010:900).
 

Anteckning
Jaana Tilles (S) meddelar följande protokollsanteckning:
"Det är viktigt att det är den nya bebyggelsen som ska anpassa sig efter förutsättningarna och 
att Orkesta IP:s framtida utveckling inte ska begränsas".

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott beslutade 2016-08-16 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att detaljplanelägga 
Lindholmen-Strömgården omfattande fastigheterna Slumsta 1:13, 1:108, 1:109 samt del av 
fastighet Slumsta 1:31.

Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten till en utbyggnad av bostäder i norra Lindholmen 
med närhet till service, kollektivtrafik och natur, samt möjliggöra för en komplettering av 
gång- och cykelvägen längs med Lindholmsvägen. Planen möjliggör för totalt 20 nya bostäder 
i form av radhus och parhus, och omfattar även en befintlig villabebyggelse inom området.

Detaljplanen var utsänd på samråd mellan 13 september och 4 oktober 2018. Under 
samrådstiden har totalt 10 yttranden inkommit, varav tre har varit utan erinran. Inkomna 
yttranden har föranlett att en dagvattenutredning har tagits fram, samt en kompletterande 
bullerutredning och vägprojektering. Samtliga inkomna synpunkter har tillgodosetts i 
granskningsförslaget.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt PBL (2010:900) 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.
 
Yrkanden 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 
beslutar att sända ut förslag till detaljplan för Lindholmen-Strömgården, omfattande 
fastigheterna Slumsta 1:13, 1:108, 1:109 m.fl, på granskning enligt 5 kap 6§ Plan- och 
bygglagen (2010:900).
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Beslutsgång 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse Lindholmen-Strömgården 20191022
2. Plankarta_20191022_Lindholmen_Strömgården
3. Planbeskrivning Lindholmen-Strömgården_granskningshandling_20191022
4. Samrådsredogörelse Strömgården_granskningshandling_20191022
5. Orkesta IP Bullerutredning 20191008
6. Bullerutredning Lindholmen_Stromgarden
7. Dagvattenutredning_Lindholmen_Strömgården190625_slutrapport
8. Behovsbedömning Lindholmen-Strömgården 180615_slutgilitig
9. PM Geotekniska förhållande och skredbedömning
10. Slumsta pdf(5641602) (0)_TMP (003)
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