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Detaljplan för del av Stjärnholm 5:37, Näsuddsvägen/Tångvägen - 
beslut om godkännande  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
1. Godkänna detaljplanen. 
2. Överlämna detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande. 
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag är att pröva om marken är 
lämplig för den sökta åtgärden utifrån Plan- och bygglagen (PBL). Fastighetsägaren,  
i detta fall Kommunstyrelsen, har begärt att markens lämplighet för bostäder ska 
prövas. I en enskild detaljplan av den här skalan görs ingen avvägning om platsen är 
mer eller mindre lämplig än någon annan plats. 
Kommunstyrelsen begärde genom Mark & Exploatering planbesked för område 5 och 
6 i Spjutspetsprogrammet, beslutat i KS (§3) 2020-01-29. Miljö- och samhälls-
byggnadsnämnden gav positivt planbesked 2020-06-16 § 47. Detaljplanen var ute på 
samråd under sommaren 2021 och granskning vintern 2021/2022. Under samrådet 
och granskningen inkom 47 respektive 49 synpunkter på planförslaget. Dessa 
berörde till stora delar två områden i detaljplanen – byggrätt för flerbostadshus längs 
Djursgravsvägen samt förlängning av Tångvägen mot Näsuddsvägen.  
Detaljplanens syfte är att skapa tomter för flerbostadshus, villor, radhus, parhus eller 
kedjehus längs med befintlig infrastruktur, nära kollektivtrafik, skolor, havet och fin 
natur inom gångavstånd. Planen ska utreda förutsättningarna för vilken typ av 
byggnation som är bäst lämpad inom respektive delområde. 
Planen ska även möjliggöra en förlängning av Tångvägen ut till Näsuddsvägen där 
den möter Täppstigen och bildar en fyrvägskorsning. Näsuddsvägens utformning 
anpassas utifrån tillkommande utfarter från tomterna vilket bidrar till att stärka 
trafiksäkerheten och sänka farten i området.  
Tångvägen föreslås förlängas och möta Täppstigen och bildar på så vis en 
fyrvägskorsning med Näsuddsvägen. Längs med förlängningen och norrut skapas 
byggrätter för villor, radhus, parhus eller kedjehus. Planförslaget innebär 5 nya 
utfarter mot Näsuddsvägen och 4 förlängningen av Tångvägen. Utifrån 
dagvattenutredningen diken föreslagits längs de nya tomterna inom allmän plats. 
I det södra området skapas byggrätter för mindre flerfamiljshus. Bebyggelsen 
indragen från Djursgravsvägen med en gemensam infart. Bebyggelsen föreslås som 
högst få vara 15 meter fördelat på 4 våningar.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-05-03. 
Plankarta A2 (2022-05-04) 
Planbeskrivning (2022-05-04) 
Granskningsutlåtande (2022-05-04) 
Naturvärdesinventering (2020-12-15) 
Dagvattenutredning (2021-09-22) 
PM Geoteknik (2022-04-25) 
 
Dagens sammanträde 
 
A-journering 15.58 - 16.03 
 
Framskrivet förslag 
 
1. Godkänna detaljplanen. 
2. Överlämna detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande. 
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Förslag 
 
Per Krusell (SD) föreslår att detaljplan avslås. Tapio Helminen (M) instämmer. 
 
Gert Bennevall (KD) föreslår att nämnden beslutar enligt framskrivet förslag. Daniel 
Lundgren (V), Tommy Karlsson (S), Lena Aronsson Karlsson (S), Fia Nygren (S) 
instämmer.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer Per Krusells (SD) förslag om avslag mot Gert Bennevalls (KD) 
förslag om godkännande mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt 
framskrivet förslag. 
 
Reservation 
 
Per Krusell (SD) och Tapio Helminen (M) reserverar sig mot beslutet och lämnar 
följande skriftliga reservation: 
 
"Detaljplan för del av Stjärnholm 5:37, Näsuddsvägen/Tångvägen - beslut om 
godkännande. Där tycker vi att naturmiljön ska bevaras och att ett lägenhetshus inte 
passar in i området.  
 
Tapio Helminen (M) 
Per Krusell (SD)" 
______ 
Beslut till: Planarkitekt (för åtgärd) 


