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Kommunstyrelsen                          

 

 

Dnr Kst 2017/453 

Detaljplaneuppdrag för fastigheten Barkaby 2:33 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 

 

1.  Planutskottet ges i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för ökad byggrätt        

     inom del av fastighet Barkaby 2:33. 

 

 
Ärendet i korthet 

Miljö och bygglovsnämnden har beviljat Lidls bygglovsansökan för nybyggnad av 

kontorsbyggnad och affärsbyggnad på fastigheten Barkarby 2:33, del av 

Barkarbystaden I. Förslaget omfattar kvarterets norra del och hela byggrätten för 

tomten har utnyttjats 

 

Syftet med ett planuppdrag är att möjliggöra för en ökad byggrätt av kvarterets södra 

del och utreda lämplig lokalisering av ytterligare bebyggelse samt kopplingar till 

Barkarbyvägens gaturum, stadsbild, infrastruktur m.m.  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att planutskottet ges i uppdrag att upprätta 

detaljplan för ökad byggrätt inom del av fastighet Barkarby 2:33. 

 
Handlingar 

1. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-04 

 
Bakgrund och syfte 

Tomten har ett centralt och viktigt läge i Barkarbystaden. Att bebygga även södra 

delen av tomten stämmer överens med gällande stadsbyggnadsprinciper i 

Översiktsplanen (2014), den Fördjupade översiktsplanen för Barkarbystaden (2006) 

och Planprogrammet för Barkarbystaden (2016). 

 

En bygglovsansökan har beviljats för nybyggnad av Lidls kontorsbyggnad och 

affärsbyggnad (BYGG 2017-525). Förslaget omfattar 17 683 kvm 

temperaturreglerad bruttoarea (BTA (t)). Tomten omfattas av detaljplanen för 

Barkarbystaden 1 (D 2013-03-19 A) som anger att platsen är avsedd för kontor och 

handel med en största tillåten temperaturreglerad BTA om 17 300 kvm för 

huvudbyggnad. Byggrätten överskrids med 383 kvm BTA (t). Förslagen till 

nybyggnader är lokaliserade på tomtens norra del. Den södra delen av tomten lämnas 

obebyggd, vilket är olyckligt i ett viktigt strategiskt läge. Planens syfte är att utöka 
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tomtens byggrätt så att en nybyggnation vid fastighetens södra del kan bli möjlig. På så 

sätt kan ett mer stadsmässigt gaturum och koppling till Barkarbyvägen göras.   

  

 
 

 
Planområdets lokalisering i Barkabystaden och de nya byggnadernas lokalisering på tomten. Den södra delen av 

tomten, mot Barkabyvägen, har inte tagits med i förslaget. 

 
Överväganden 

Tomten angränsar till planområdena Barkarbystaden II och III och har en strategiskt 

viktig lokalisering i området. Vid planering av byggrätten ska tomtens kopplingar till 

dessa planer ses över så att platsen på ett enhetligt sätt kan bidra till Barkarbyvägens 

karaktär. Möjligheter till lokaler i bottenvåningen, hur parkering och gång- och cykel 

kopplingar genom kvarteret samt förhållandet till teknisk infrastruktur ska lösas, ska 

ses över i samband med planarbetet. Platsens översvämningsrisk och förutsättningar 

för lokalt omhändertagande av dagvatten ska utredas. 

 
Barnkonsekvensanalys 

En barnkonsekvensanalys kommer att tas fram inom ramen för planarbetet.  

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kostnaden för framtagandet av detaljplan ska regleras i- och finansieras genom ett 

plankostnadsavtal. 

 
Slutsatser 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att planutskottet får i uppdrag att upprätta en 

ny detaljplan så att en ökad byggrätt inom del av fastigheten Barkarby 2:33 blir 

möjlig.  

 

 

 

Christina Rapp Lundahl 

Kommundirektör  Emelie Grind  

Samhällsbyggnadsdirektör 
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Beslutet ska skickas till 

Akten 

Samhällsbyggnadsavdelningen  

Lidl Sverige KB 

 


