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Planbesked Bladet 5 och Palmen 13
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadskontoret ska lämna planbesked senast fyra månader efter det att en
komplett ansökan om planändring har inkommit till kommunen. En komplett ansökan inkom
2018-03-15.
För de ansökningar som får positivt planbesked ska kommunen ange när planuppdraget kan
antas. En försenad planläggning går inte att överklaga. Ett positivt planbesked innebär ingen
garanti för att planen kommer att antas och samhällsbyggnadsnämnden kan också under
planprocessen besluta om att planarbetet ska avbrytas. För de ansökningar som får negativt
planbesked ska det finnas en motivering till beslut. Negativt beslut går inte att överklaga.
Nedanstående planförfrågan har inkommit till kommunen och har behandlats av
samhällsbyggnadskontoret:

Fastighet: Bladet 5 och Palmen 13
Planansökans syfte:
Ta bort byggrätter i gällande detaljplaner och ersätta dessa med annan användning.
Tidigare beslut: Gällande detaljplaner anger bostadsändamål. För Bladet 5 gäller detaljplan
A 468 från 1984 och för Palmen 13 gäller detaljplan A 70 från 1939.
Förvaltningens yttrande
De båda fastigheterna ligger längs med Västra Sambanans norra sida. De utsätts för höga
vibrationer och tillåten bostadsbebyggelse anses olämplig ur hälsosynpunkt. Trafikverket har
förvärvat fastigheterna och ansöker om planändring så att inte ny bebyggelse kan uppföras
efter rivning. Trafikverket önskar ändra planbestämmelserna på respektive fastighet från B
(bostad) till P (parkering).
Vad gäller Bladet 5 så pågår ett detaljplanearbete på närliggande fastighet, Hinden 7, som
kan behöva mer yta för just parkering och trafikändamål. Därmed anses användningen P
(parkering) komma till nytta för området.
Dock behöver planändringen nödvändigtvis inte resultera i en ändrad användning
P
(parkering) för Palmen13. Framtida detaljplanearbete föreslås därför utreda lämplig
användning som kan bli till fördel för området. Exempel på användningsområden som kan
tänkas utredas vidare förutom parkering, kan vara: lekplats, hundrastgård, skateramper etc.
Detta är avstämt med Trafikverket. Trafikverket har som avsikt att sälja fastigheterna efter
genomförd planändring.

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden ger positivt planbesked till Bladet 5 och Palmen 13, med
motivering och förbehåll enligt ovan.
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Ulrika Samuelsson
Plan- och bygglovchef

Cecilia Sjölin
Planarkitekt

