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MISSIV 

Beslut om samråd, Detaljplan för fastigheten Disponenten 1 
Ett planarbete för den privatägda bostadsfastigheten Disponenten 1 inleddes 2013 
då sökanden önskade ändra användningen av stallet från bostadsändamål till 
näringsverksamhet (kontor). Man ville även utöka fastigheten i nordväst för att 
möjliggöra ny entresida till stallet, ny infart och parkering. I planarbetet ingick 
därför även att utreda möjligheterna för en parkering på fastigheten Kristina 4:5, i 
anslutning till Disponenten 1. 

Fastighetsägaren har anlitat en konsult för upprättande av planhandlingar. 

FÖRÄNDRINGAR SEDAN BESLUT OM PLANUPPDRAG 
Sedan planarbetet inleddes har planförslagets inriktning förändrats. Numera 
innefattar planförslaget följande: 

, Ändrad användning av två befintliga uthusbyggnader, från bostadsändamål 
till kontor och icke störande verksamhet. 

Möjlighet att bygga nio nya en bostadshus. 

Viss förändring av fastighetsgräns; viss utvidgning i norr och söder samt 
lämplig justering mot gata och gång- och cykelväg. 

SLUTSATS INFÖR BESLUT 
Ett förslag till detaljplan är framtaget och redo att skickas ut på samråd enligt 
reglerna för normalt planförfarande. Samrådshandlingarna ska godkännas, inklusive 
ställningstagandet om miljöbedömning. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

att förslag till detaljplan för fastigheten Disponenten 1 godkänns och 
skickas ut på samråd. 

Lena Steffner 
Plan- och utvecklingschef 
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