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§ 94
Planuppdrag för nytt djursjukhus inom del av Veddesta 2:1, Kassavägen 
Dnr Kst 2019/52

Beslut
1. Positivt planbesked lämnas för att pröva möjligheterna att upprätta förslag till ny detaljplan för 
djursjukhusverksamhet vid Kassavägen i Veddesta.
2. Planutskottet ges i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för nytt djursjukhus inom del av 
fastigheten Veddesta 2:1.
3. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-08 godkänns som förstudie för 
detaljplanearbetet.

Ärendet i korthet
Evidensia Smådjur AB har i samråd med kommunstyrelseförvaltningen arbetat fram ett förslag till 
etablering av nytt djursjukhus inom del av fastigheten Veddesta 2:1. Det aktuella området ligger i 
Veddestas västra industriområde längs Viksjöleden, vid Kassavägen och utgörs huvudsakligen av 
naturmark/parkmark. Kommunen äger marken idag och avser att sälja marken till Evidensia Smådjur 
AB. Dessa frågor regleras i markanvisningsavtal, se separat ärende. Detaljplanen föreslås hanteras 
med standardförfarande. Planförslaget är förenlig med kommunens översiktsplan och bedöms passa 
väl i Veddestas verksamhetsområde där djurklinik, handel och småindustrier blandas samt bedöms 
skapa en trevligare och tryggare miljö för gående och cyklister. Det nya djursjukhuset innebär ett 
tillskott av ca 150 nya arbetsplatser inom kommunen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att 
positivt planbesked lämnas till Evidensia Smådjur AB samt att planutskottet föreslås få i uppdrag att 
upprätta förslag till en ny detaljplan för nytt djursjukhus

Handlingar
1. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-08
2. Planbesked för fastigheten Veddesta 2:1 vid kassavägen (Djursjukhuset)

Skriftlig reservation
Amanda Palmstierna (MP) anmäler en skriftlig reservation, bilaga 3.
 
Kommunstyrelsens behandling
Lämnade förslag
Amanda Palmstierna (MP) yrkar i första hand bifall till MP:s förslag om återremiss för att hitta en 
annan placering som inte tar mark av högt naturvärde i anspråk, och i andra hand avslag.
 
Björn Lindgren (SD) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer bifall till återremiss mot avslag och konstaterar att ärendet ska avgöras idag.
 
Ordföranden ställer bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag mot avslag och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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Beslutet ska skickas till 
Samhällsbyggnadsavdelningen
Evidensia smådjur AB
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