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Mötesdatum
2021-02-09

Tillväxtutskott

Plats och tid

Lilla sammanträdesrummet kl. 13:00-15:15

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Malin Thydén-Kärrman (S) (1:e vice
ordförande) (distansdeltagande), Lisa Mogren (V) (distansdeltagande), Anna
Roos (C) (2:e vice ordförande) (distansdeltagande), Bengt-Åke Torhall (L)
(distansdeltagande) ersätter Stina Isaksson (SD)

Övriga närvarande

Erik Wikström (sekreterare)
Emma Gröndahl (kommunchef, distansdeltagande)
Linda Backsten (kommunsekreterare)
Siv Modée (plan- och byggchef, distansdeltagande)
Louise Holmström Nobel (planarkitekt, distansdeltagande)
Katarina Paulsson (samhällsbyggnadschef, distansdeltagande)
Tove Olsson (tillträdande enhetschef, distansdeltagande)
Lars Tingsmark (ekonomichef, distansdeltagande)
Camilla Johansson (näringslivsutvecklare, distansdeltagande)

Utses att justera

Anna Roos

Justeringens plats och tid

Kommunhuset , 2021-02-10
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Tillväxtutskott

§6

Begäran om planbesked – Torups Djäknebol 1:1
(2021 KS0039)
Beslut

Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen att bevilja positivt planbesked för Torups
Djäknebol 1:1.
Primärt utgå ifrån detaljplanen genom standardförfarande.
Planen planeras att antas under 2022.
Detta beslut har tagits med stöd av plan- och bygglagen 5 kap 2-5§§.
Till kommunstyrelsens sammanträde tar plan- och byggenheten reda på ifall tomtgräns för
kommunens mark går ända ut till järnvägen eller ej.
Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kommunstyrelsen ger planbesked gällande ny
detaljplan för planläggning av ett verksamhetsområde på fastigheten Torups Djäknebol 1:1,
en sammanlagd yta om 72 483 kvm.

Fastigheten ligger delvis inom detaljplanelagt område, plannummer 524. Södra delen av
området är detaljplanelagt för fristående hus, park och väg. Detta har inte realiserats, det finns
ingen befintlig bebyggelse på fastigheten. Fastigheten består av växtlighet i dagsläget.

Planområdet följer den naturliga fastighetsgränsen längs med de omkringliggande vägarna i
söder, väster och öster och ån i norr.

Detaljplanen skulle innebära ett lämpligt skyltläge längs med Nissastigen, med enkelhet att
koppla på befintlig väg. Kommunen är markägare.
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Begäran om planbesked – Torups Djäknebol 1:1
Djäknebol 1:1 planområdeskarta

Förslag till beslut

Bevilja positivt planbesked för Torups Djäknebol 1:1.
Primärt utgå ifrån detaljplanen genom standardförfarande.
Planen planeras att antas under 2022.
Detta beslut har tagits med stöd av plan- och bygglagen 5 kap 2-5§§.
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