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Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-30 § 63 Dnr MBN 2011/195 

Detaljplan - Kv. Staren del av, Stationsgatan, Skolvägen 

Ärendebeskrivning 

Ny detaljplan för Kv. Staren behöver upprättas för att möjliggöra byggande av 
trygghetsboende. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden gav den 16 mars 2011  miljö- och byggnadskontoret i 
uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för kv. Staren för samråd. Planen är på 
samråd under perioden 2 maj till 30 maj 2011.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 31 maj § 58 att detaljplanen skickas för nytt 
samråd till berörda. I samrådet ska två alternativ utredas; om planen ska medge en 
bebyggelsehöjd om fem våningar alternativt tillåta fyra våningar plus inredd vind. 
 
Ett begränsat samråd har hållits beträffande bebyggelsehöjden varvid alternativet med 
fyra våningar plus en inredd vind förordats. 
 
Föreligger även kompletterande utredningar avseende buller och föroreningar som 
länsstyrelsen begärt. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att detaljplaneförslag utformas enligt alternativet 
med fyra våningar plus inredd vind och med beaktande av kompletterande utredningar 
m m samt ställs ut enligt plan- och bygglagen 5 kap 23 §.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att detaljplaneförslag utformas enligt alternativet 
med fyra våningar plus inredd vind och med beaktande av kompletterande utredningar 
m m samt ställs ut enligt plan- och bygglagen 5 kap 23 §.  

 
 

 

 


