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§ 280    Dnr 00023-2021  

Detaljplan - Framnäs 3 - Antagande – P 2021-2 
Alcum AB har ansökt om att en detaljplan upprättas som medger att byggrätten utökas för 

att möjliggöra uppförande av två nya flerbostadshus inom fastigheten Framnäs 3. Avsikten 

är att ersätta befintligt bostadshus med nytt, större flerbostadshus, samt att förtäta 

fastigheten med ytterligare ett flerbostadshus på trädgårdssidan. Förslaget innebär att två 

flerbostadshus i tre våningar plus suterräng kan uppföras inom fastigheten. Hänsyn ska tas 

till markens lutning och mjuka övergångar mot gata och angränsande tomter ska 

eftersträvas.  

 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Granskning har genomförts i enlighet 

med Miljö- och samhällsnämndens beslut 2022-09-28 § 205, under perioden 6 oktober till 

och med den 27 oktober 2022. 

 

Bedömning 

Under granskningen inkom 9 skriftliga synpunkter, varav 3 var utan erinran. Dessa finns 

sammanfattade i granskningsutlåtandet. Synpunkterna handlade huvudsakligen om 

nockhöjder och siktlinjer.  

 

Med anledning av de synpunkter som inkommit har samhällsbyggnad valt att göra 

följande ändringar: 

 Planbeskrivningen har kompletterats med en text avseende fjärrvärme. 

 

Övriga ändringar efter samrådet är: 

 U-område har markerats ut på illustrationskartan för att tydliggöra att marken inte 

får bebyggas. 

 

De synpunkter som inte blivit tillgodosedda är följande: 

 Nockhöjderna har inte justerats. 

 Samhällsbyggnads ställningstagande beträffande siktlinjerna är oförändrat. 

 Avstånd mot fastighetsgräns i norr har inte justerats. 

 Reglerat avstånd mellan flerbostadshusen har inte justerats. 

 Placering av ny bebyggelse har inte justerats till följd av u-område. 

 Synpunkt om att inte bebygga fastigheten har inte tagits i beaktande. 

 

Utöver ovan synpunkter har följande synpunkter från samrådet inte blivit tillgodosedda: 

 Lägenhetsstorlekar regleras inte. 
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 Infart flyttas inte. 

 Träd mot gata regleras inte.  

Miljö- och samhällsnämndens beslut 
1. Granskningsutlåtande, upprättat av samhällsbyggnad den 30 november 2022, 

antas som nämndens eget.  

2. Detaljplan för Framnäs 3, upprättad den 30 november 2022, antas. 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Granskningsutlåtande, upprättat av samhällsbyggnad den 30 november 2022, 

antas som nämndens eget.  

2. Detaljplan för Framnäs 3, upprättad den 30 november 2022, antas. 

Underlag för beslut 

• Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-11-30 

• Samhällsbyggnads förslag till detaljplan, 2022-11-30 

• Samhällsbyggnads granskningsutlåtande, 2022-11-30 

Beslutet skickas till 
Sökanden, med bifogad tjänsteskrivelse  
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