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§ 84
Detaljplan för del av Terrängvägen, fastigheterna Jakobsberg 2:731 och 
2:732, beslut om antagande 
Dnr Kst 2019/209

Beslut
1. Detaljplan för del av Terrängvägen antas.
2. Kommundirektören får i uppdrag att som redaktionell ändring i antagandehandlingarna lägga till 
informativ text om att det vid utbyggnaden kommer att krävas omfattande markarbeten för att hantera 
dagvatten och risk för översvämning inom planområdet samt att lösningar för vattenhanteringen ska 
tas fram och redovisas i samband med bygglovsansökan.

Ärendet i korthet
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra avstyckning av två fastigheter samt att möjliggöra för totalt 
två nya enbostadshus, ett per styckningslott. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att detaljplan för 
del av Terrängvägen antas.

Handlingar
1. Beslut kommunstyrelsen 2020-04-27, § 69 Detaljplan för del av Terrängvägen, 

fastigheterna Jakobsberg 2:731 och 2:732, beslut om antagande
2. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-10
3. Plankarta inför antagande av detaljplan för del av Terrängvägen, fastigheterna 

Jakobsberg 2:731 och 2:732
4. Planbeskrivning inför antagande av detaljplan för del av Terrängvägen, fastigheterna 

Jakobsberg 2:731 och 2:732
5. Granskningsutlåtande detaljplan för del av Terrängvägen, fastigheterna Jakobsberg 

2:731 och 2:732

Reservation
Eva Ullberg (S), Bo Leinerdal (V) och Mikael Jämtsved (MP) reserverar sig mot beslutet.
 
Kommunstyrelsens behandling
Lämnade förslag
Emma Feldman (M) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag samt bifall till M, L, KD 
och C:s tilläggsförslag:
"2. Kommundirektören får i uppdrag att som redaktionell ändring i antagandehandlingarna lägga till 
informativ text om att det vid utbyggnaden kommer att krävas omfattande markarbeten för att hantera 
dagvatten och risk för översvämning inom planområdet samt att lösningar för vattenhanteringen ska 
tas fram och redovisas i samband med bygglovsansökan."
 
Björn Lindgren (SD) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.
 
Bo Leinerdal (V) yrkar avslag på kommunstyrelseförvaltningens förslag och avslag på M, L, KD och 
C:s tilläggsförslag.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer avslag mot bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag tillsammans med M, 
L, KD och C:s tilläggsförslag och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunstyrelseförvaltningens förslag och M, L, KD och C:s tilläggsförslag.

Beslutet ska skickas till 
Samhällsbyggnadsavdelningen
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