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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
 
  2021-01-29 
 

Kommunstyrelsen                          
 
 
Dnr Kst 2020/85 
 

Detaljplan för Ormbacka C, Växthusvägen, delar av fastigheterna 
Skälby 46:1 och 46:31, beslut om samråd 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till planutskottet  
 
1. Förslag till detaljplan för Ormbacka C sänds ut på samråd. 
 
Ärendet i korthet 

Förslaget till detaljplan möjliggör runt 80 bostäder i småhus (radhus). 
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att förslag till detaljplan för Ormbacka C 
sänds ut på samråd. 
 
Handlingar 

1. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-29 
2. Plankarta inför samråd Ormbacka C, Växthusvägen, delar av fastigheterna 

Skälby 46:1 och 46:31 
3. Planbeskrivning inför samråd Ormbacka C, Växthusvägen, delar av 

fastigheterna Skälby 46:1 och 46:31 
4. Kvalitetsprogram Ormbacka C, Växthusvägen, delar av fastigheterna Skälby 

46:1 och 46:31 
 
Bakgrund 

Detaljplanen utgörs i stort av en fastighet i privat ägo. Gällande detaljplan medger 
industrianvändning och fastighetsägaren har en önskan att istället bygga bostäder. 
Området har varit planlagt för industri sedan slutet av 1980-talet utan att bebyggas. 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för runt 80 bostäder i en trädgårdsstad som 
bildar ett sammanhang med den närliggande naturen och bebyggelsen. Områdets 
radhuslängor delar upp området i mindre grannskap samlade kring gemensamma 
gårdar. Planområdet angörs från Växthusvägen. 
 
Analys 

Ett program för området godkändes av kommunfullmäktige 2007-10-16 och har 
utgjort underlag för upprättande av detaljplan. Programmet har delats upp i flera 
delområden, där områdena A och del av B vunnit laga kraft. Gällande plan omfattar 
del av delområde C, som enligt programmet var utpekat som lämpligt för 
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idrottsändamål. Kommunen har sedan dess valt att gå vidare med utredning av andra 
närliggande områden för idrottsändamål, bland annat i Veddesta och i senare etapper 
av Barkarbystaden. 
 
Överväganden 

En bit mark i den nordöstra delen av området har identifierats med höga naturvärden 
i form av träd, främst gamla ekar. I samma område finns odlingsrösen som har 
skapats när marken i planområdet brukades som åkermark. De är inte klassade som 
fornlämningar, men har ett kulturhistoriskt värde. Både naturvärden och 
kulturhistoriska värden skyddas i planen. De anses ha ett högre värde än ökad mängd 
bostäder. 
 
Barnkonsekvensanalys 

Planförslaget medför en ökad tillgänglighet till skogen genom att det anläggs gång- 
och cykelvägar i kanterna av området och parkområden gestaltas med möjligheter till 
naturlek. Genom detta finns större rekreationsvärden för barn. För unga blir det 
tryggare och enklare att röra sig ut i naturen intill planområdet. Inom den närliggande 
etappen Ormbacka B kommer det att uppföras en förskola och en skola. Inom 
etappen Ormbacka A finns redan en förskola. 
 
Företagskonsekvensanalys 

När mark som är planlagd för industriändamål istället planläggs för 
bostadsbebyggelse minskar mängden mark i kommunen som kan användas för 
verksamheter. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kostnader för ombyggnad av allmän plats ska finansieras av fastighetsägaren. 
Kommunens arbete med detaljplanen finansieras med hjälp av ett plankostnadsavtal 
som är tecknat med fastighetsägaren. 
 

Slutsatser 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att förslag till detaljplan för Ormbacka C 
sänds ut på samråd. 
 
 
 
Johan Bergman 
Tf kommundirektör  Emelie Grind  

Samhällsbyggnadsdirektör 
 

Beslutet ska skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 
Bonava AB 
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