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§ 330 

Detaljplan för kv Leken m.fl. - Avrapportering av 
granskningsskede, förslag till revideringar inför 
antagande, KS 2013/212 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

1. Godkänna de i granskningsutlåtandet föreslagna revideringar av 
planförslaget. 

Beskrivning av ärendet 
Detaljplan för kv Leken, Linsen och Lövet på Herting har varit utställt för 
granskning i enlighet med regleringar i Plan- och Bygglagen. Under 
remissen inkomna yttranden har sammanställts och kommenterats i ett 
utlåtande, i vilket även en rad kompletteringar och justeringar föreslås innan 
detaljplanen bedöms vara färdig för antagande. 

Synpunkter har bland annat framförts från några närboende som fortsatt 
oroas av förslaget till kompletterande bostadsbebyggelse. Åtskilliga 
yttranden inkom redan i första samrådsremiss men planförslaget har efter 
samrådet väsentligt arbetats om och exploateringen minskats ner. 
Planenheten anser att det förslag som nu varit föremål för utställning är 
godtagbart och konsekvenserna för närboende acceptabla. 

Vidare har synpunkter inkommit från Länsstyrelsen och Miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen med önskemål om ytterligare utredningar. Efter 
kompletterande samråd med dessa föreslås att ytterligare en undersökning 
av eventuella markföroreningar från en tidigare kemtvätt i kv Lövet 
genomförs. Sådan utredning är redan beställd. Skulle utredningen föreslå 
krav på ytterligare hänsynstaganden, föreslås sådana inarbetas i 
antagandehandlingen. Frågan om påverkan från trafikbuller har retts ut 
under det kompletterande samrådet. 

Utöver dessa synpunkter har en rad synpunkter framkommit från Fabo, 
andra myndigheter m.fl. Planförslaget föreslås med anledning av dessa 
revideras med en rad kompletteringar och korrigeringar samt även till viss 
del av redaktionell art. 

Motivering av beslut 
För sammanställning av inkomna synpunkter, uppräkning av förslag till 
revideringar samt motiveringar till dessa hänvisas till Utlåtande över 
granskningsutställning, daterat 2018-10-26. 

Ekonomi 
Kostnaden för planarbetet regleras genom tecknat avtal med 
fastighetsägaren Fabo. Exploateringsavtal som reglerar åtaganden, 
marköverlåtelser m.m. avses tecknas med fastighetsägaren. Sådant avtal 
skall godkännas i samband med att detaljplanen antas. 
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Underlag för beslut 
Beslutsförslag 2018-10-26 
Utlåtande över granskningsutställning, daterat 2018-10-26 
Planförslag, granskningshandlingar, daterade 2018-04-27 
 
 
 


