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KF § 144 Dnr KS.2020.206

Detaljplan för bostäder inom Utby 20:1 - beslut om
godkännande inför antagande

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2012-08-14 § 152, att uppdra till sektor
samhällsbyggnad att upprätta detaljplan för området. Sedan tidigare beslut om
planläggning har ny lagstiftning trätt i kraft (PBL 2010:900, SFS 2014:900).
För att den nya lagstiftningen ska gälla ska ärendet vara påbörjat efter det att
den trätt i kraft. Sektor samhällsbyggnad bedömde det lämpligt att utgå ifrån
aktuell lagstiftning för rubricerat ärende och ett nytt ärende startades därför
upp 2016-05-04 SBN § 44.

Planområdet är cirka 8800 kvm och ligger i anslutning till Göteborgsvägen och
Starrkärrsvägen. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ett attraktivt
bostadskvarter med centrumverksamheter i bottenvåningen. Byggrätten innebär
att ca 120 bostäder kan tillskapas och byggrätt för centrumverksamhet i
bottenvåning mot Göteborgsvägen. Bebyggelsen består av två femvånings-
längor mot Göteborgsvägen och Starrkärrsvägen och ett högre punkthus i den
inre delen av kvarteret. Parkering föreslås lösas i parkeringsgarage.

I Ale ÖP07 ingår området i befintlig markanvändning för centrum/handel och
bostäder. Förslaget följer ÖP07:s intentioner om förtätning av Älvängens
centrum i anslutning till kollektivtrafik.

Detaljplanen har upprättats i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) 5
kap 7 § med utökat förfarande. Detaljplanen har varit på samråd vid två
tillfällen, första gången mellan 11 april och 16 maj 2014 och andra gången
mellan 1 juni och 22 juni 2016 och på granskning under perioden 22 november
och 13 december 2019.
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Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta
detaljplanen för Utby 20:1 i enlighet med PBL (2010.900) 5 kap 27 §.

Yrkande

Robert Jansson (SD) gör följande ändringsyrkande:

Att högsta höjd på byggnader tillåts vara högst fyra till fem våningar inom
detaljplan Utby 20:1.

Tyrone Hansson (FIA) och Paula Örn (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
beslutsförslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Robert Janssons (SD) ändringsyrkande och
finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och finner
att kommunfullmäktige beslutar detsamma.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för Utby 20:1 i enlighet med
PBL (2010.900) 5 kap 27 §.

Reservation

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget förslag.
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Serneke Projektstyrning AB
Planadministratör


