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Samtliga nämnder 
JHAB 
Plex 
 
 
 

  
§ 140  Dnr Kst 2006/220  
Antagande av Fördjupad översiktsplan för Barkarbyfältet 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1 Förslag till fördjupad översiktsplan för Barkarbyfältet, utställningsversionen 
från april 2006, antas med följande justeringar:  

 
a) Planen kompletteras med uppgifter om beräknade bullerstörningar från för-

svarets område, med Länsstyrelsens bedömning att bullerstörningen går att 
hantera samt att ansvarsfrågan för bullerskydd får klaras ut i genomföran-
det. 

b) Planeringsförutsättningarna kompletteras med uppgiften att det i princip 
krävs 50 m byggnadsfritt avstånd från E18, men att avsteg kan diskuteras 
vid detaljplaneringen.  

c) Texten i planeringsförutsättningarna kompletteras med Vägverkets bedöm-
ning att en breddning av E18 till sex körfält kan bli aktuell. 

d) Rättelse angående bullerriktvärden för järnvägstrafik ska göras i 
planeringsförutsättningarna samt att Citybanan beräknas färdigställas år 
2013. 

e) Redaktionella ändringar ska göras av bland annat förord och inledning. 
 
Reservation 
Lars Bergstig (fp) och Lennart Nilsson (kd) anmäler en gemensam skriftlig reser-
vation (bilaga 4). 
 
Särskilda yttranden 
Eva Lennström (m) anmäler ett särskilt yttrande (bilaga 5). 
Lars Rydlander (mp) anmäler ett särskilt yttrande (bilaga 6). 
Aphram Melki (c) anmäler ett särskilt yttrande (bilaga 7). 
 
Ärendet i korthet 

Kommunstyrelsen gav i november 2004 kommunledningskontoret i uppdrag att fär-
digställa den fördjupade översiktsplanen för Barkarbyfältet. Ett planförslag var utställt 
för granskning från den 12 april till den 13 juni 2006. Under utställningstiden har 39 
skrivelser inkommit.  
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Kommunledningskontoret föreslår att den fördjupade översiktsplanen tas upp i kom-
munfullmäktige för antagande. 
 
Handlingar 
 
1 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2006-07-03 
2 Förslag till fördjupad översiktsplan för Barkarbyfältet, utställningsversionen, 

april 2006 
3 Utlåtande efter utställning, en sammanfattande redovisning av inkomna skrivel-

ser, Kommunledningskontoret 2006-06-30 
4 Länsstyrelsens granskningsyttrande, 2006-06-16 
5 Kommunstyrelsens beslut 2006-08-22 
 
Kommunfullmäktiges behandling 

Lämnade förslag 
Lars Bergstig (fp) och Lennart Nilsson (kd) yrkar i första hand att ärendet ska åter-
remitteras och i andra hand avslag till kommunstyrelsens förslag. 
 
Lotta Håkansson Harju (s), Göran Hillman (v), Lars Rydlander (mp), Eva Lennström 
(m) och Aphram Melki (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på förslaget om återremiss och konstaterar att 
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Där-
efter ställer ordföranden yrkandet om bifall till kommunstyrelsens förslag mot 
avslagsyrkandet och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar bifalla 
kommunstyrelsens förslag.  
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