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Norum 2:14 
Ansökan om planbesked 
  
Ansökan avser planbesked för nytt område för bostadsbebyggelse. Förslaget innebär att ca 
20 tomter skulle kunna avstyckas vid Marragrundsfjärden, Norrfjärden. Bilaga. Bebyggelsen 
skall bestå av friliggande bostadshus. Det finns även en tänkt gemensamhetsyta för boende 
samt gemensam brygga. Området saknar i dag detaljplan. 
  
Inom delar av föreslaget område råder strandskydd enligt miljöbalken (MB) 7 kap §§ 13-14. 
  
Stadsarkitekten har i bifogat yttrande lämnat sina synpunkter i ärendet. Bilaga. 
  
Stadsarkitekten bedömer att inga betydande hinder finns för detaljplaneläggning av området. 
Enligt den skiss som exploatören skickat in ligger delar av tre av de tänkta tomterna på 
strandskyddsområde. Stadsarkitekten menar att om exploatören vill bibehålla placering och 
utformning av dessa tomter på delar av strandskyddat område, enligt skissen, måste 
området först utredas som ett möjligt LIS-område. Denna möjlighet har redan prövats med 
avslag. Därför måste dessa tomters placering ändras så att de inte befinner sig inom 
strandskyddat område. 
  
För de tänkta gemensamhetsanläggningarna för de boende i området som brygga och 
samvaroområde anser stadsarkitekten att dispens eventuellt kan ges med skäl 3: behövs för 
en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses 
utanför området. Stor hänsyn bör tas så att en vegetationsskärm sparas mot strandzonen. 
Befintliga tomter bör ingå i planområdet så att gemensamma frågor som VA, vägar m.m. kan 
lösas samlat. 
  
Stadsarkitekten påpekar att detaljplanen bör tas fram av handläggare/planarkitekt som är väl 
känd med dagens krav och regler för detaljplan, Boverkets allmänna råd (2014:5), 
planbestämmelser för detaljplan (BFS 2014:5 – DPB1). Minsta krav är att plankartan tas 
fram digitalt med AutoCAD. 
  
Då området ligger inom hög skyddsnivå skall avloppsfrågan lösas tillfredsställande enligt 
rådande lagstiftning och om möjligt gemensamt, därför bör exploatören göra en 
VA-utredning. Exploatören svarar för plankarta och digitalt underlag där även angränsande 
fastigheter, vägar m.m. finns utsatta. Inom det tänkta planområdet finns sanka partier. En 
geoteknisk undersökning ska genomföras för att säkerställa var markförhållandena är 
lämpliga för bebyggelse. 
  
Om planbesked ges skall en behovsbedömning göras för om en MKB är nödvändig, detta 
görs innan detaljplanearbetet påbörjas. Exploatören står själv risken samt bekostar och 
ombesörjer alla delar som behövs för framtagandet av detaljplan samt genomförandet om 
detaljplanen antas. Ett planavtal upprättas mellan kommunen och exploatören. 
  



Samhällsbyggnadschefens förslag till beslut 
 
Allmänna utskottet beslutar, enligt delegation från kommunstyrelsen punkt B1.3, att ge ett 
positivt planbesked för att upprätta detaljplan på del av Norum 2:14 under förutsättning att 
exploatören avstår från att placera tomtmark på strandskyddsområdet. Exploatören skall 
beakta stadsarkitektens yttranden i planprocessen samt vad som övrigt nämns ovan. 
Exploatören skall även bekosta och ombesörja framtagandet av detaljplanen. Ett planavtal 
upprättas mellan kommunen och exploatören. 
  
 
 






