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§ 123
Detaljplan för Barkarbystaden II
Dnr Kst 2012/447
Kommunstyrelsens beslut

1. Detaljplan för Barkarbystaden II med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning
sänds för samråd.
2. Detaljplaneområdets södra del ska ytterligare studeras i den fortsatta
planprocessen för större hänsyn och anknytning till grannskapets historiska
betydelse med kyrko- och värdshusområden från 1100- och 1600-talen.
3. De ekonomiska förutsättningarna för bebyggelse av planområdet skall
klargöras innan kommande utställning av planförslaget. Däribland kostnader och
intäkter för markförstärkningar och olika lösningar för Bällstaån inom
planområdet.

Reservationer
Mikael Jämtsved (MP) lämnar skriftlig reservation, bilaga 4.
Aphram Melki (C) lämnar ett ersättaryttrande, bilaga 5.
Ärendet i korthet

Detaljplanen för Barkarbystaden II är en fortsättning på den bebyggelseutveckling
som beskrivs i den fördjupade översiktsplanen för Barkarbystaden. Planområdet
avgränsas av E18 och Enköpingsvägen. I norr möter området detaljplanen för
Barkarbystaden I och i sydost avslutas området i höjd med nuvarande Barkarby
station.
Handlingar

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Justerandes sign

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-09-18
Miljökonsekvensbeskrivning 2014-09-25
Plankarta med bestämmelser, alternativ 2
Plankarta huvudalternativ
Planbeskrivning 2014-09-25
Skriftlig reservation från Mikael Jämtsved (MP) – KS 2014-10-13 §123
Ersättaryttrande från Aphram Melki (C) – KS 2014-10-13 §123
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Kommunstyrelsens behandling

Lämnade förslag
Cecilia Löfgreen (M) yrkar med instämmande av Lars Bergstig (FP) och Lennart
Nilsson (KD) bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag med följande tillägg:
Detaljplaneområdets södra del ska ytterligare studeras i den fortsatta planprocessen för
större hänsyn och anknytning till grannskapets historiska betydelse med kyrko- och
värdshusområden från 1100- och 1600-talen.
De ekonomiska förutsättningarna för bebyggelse av planområdet skall klargöras innan
kommande utställning av planförslaget. Däribland kostnader och intäkter för markförstärkningar och olika lösningar för Bällstaån inom planområdet.
Claes Thunblad (S), Mikael Jämtsved (MP) och Bo Leinerdal (V) yrkar bifall till
kommunstyrelseförvaltningens förslag samt till tilläggsförslagets andra sats. Till tilläggsförslagets första sats yrkar de avslag.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar först att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelseförvaltningens förslag. Därefter ställer ordföranden tilläggsförslagets första sats mot
avslag och konstaterar att kommunstyrelsen bifaller tilläggsförslagets första sats.
Slutligen konstaterar ordföranden att kommunstyrelsen bifaller tilläggsförslagets
andra sats.
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