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KF § 98 Dnr KS.2021.63

Detaljplan för bostäder inom del av Rished 7:1

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för bostäder inom del av
Rished 7:1.

Sammanfattning

Detaljplanens syfte är att skapa möjligheter för nya bostäder i Alafors. Ny
bebyggelse ska anpassas till platsens topografiska förutsättningar och
omgivande bebyggelse. Målet med den tillkommande bebyggelsen är att stödja
Alafors utveckling genom att ge underlag för befintlig service. Planen
säkerställer även gång- och cykelvägen i nord-sydlig riktning.

Planområdet är utpekat i ÖP 07 och i bostadsförsörjningsprogrammet.
Planärendet startades, med framtagande av program, 2000-04-11 § 87 och en
utställning 2 genomfördes 12 juni – 10 augusti 2020. Inkomna yttranden har
sammanfattats och kommenterats i ett utställningsutlåtande. I aktuell handling
har förtydliganden och justeringar gjorts, med utgångspunkt i inkomna
yttranden.

Detaljplanen bedöms vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig
användning av mark- och vattenresurser enligt 3, 4 och 5 kap miljöbalken.
Frågor om hälsa och säkerhet har, liksom miljö- och naturhänsyn utretts i
planen. Inför antagande har en fördjupad artinventering av hasselmus och ett
trafikförslag för Rishedsvägen tagits fram. Mindre justeringar i allmän plats
gata har gjorts för att möjliggöra trafiksäkerhetshöjande åtgärder på

Rishedsvägen. Exploateringen är storskalig jämfört med kringliggande
bebyggelse. Men påverkan på omgivning har bedömts som acceptabel.
Påverkan på det närliggande riksintresset för naturvård, bedöms bli liten.
Planförslaget innebär att jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse. Det
bedöms möjligt att ta området i anspråk då utbyggnadsmöjligheterna i Alafors
är starkt begränsade och utveckling av befintliga orter får anses vara ett
väsentligt samhällsintresse. Samhällsbyggnad har i beslut 2020-01-21 § 15
föreslagit kommunfullmäktige att anta detaljplanen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-03-10
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2021-01-21 § 15
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad, 2020-12-08
Fastighetsförteckning 2020-06-04 - utställning 2
Genomförandebeskrivning 2020-12-08
Hasselmus och kompensationsåtgärder
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Illustrationskarta 2020-06-04 - utställningshandling 2
Samrådsredogörelse 2015-03-02 - utställning
Trafikförslag Rished 7:1
Utställningsutlåtande 2 2020-12-08
Utställningsutlåtande - utställning 2, 2020-06-04
Planbeskrivning 2020-12-08
Plankarta 2020-12-08
Kommunstyrelsens beslut § 54 2021-03-16

Beslutet skickas till
För vidare hantering

Samhällsbyggnadsnämnden


