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KS § 178 Detaljplan tor Brogard 1:84 m.tl. (Tegelhagen) Beslut om samrad
Dnr 2007-000442
Sammanfattning
Detaljplanens syfte ar att mojliggora for en ny stadsdel i Bro tatort. Planen
innebar att flerbostadshus, kedje-, rad- oeh villabebyggelse i varierande
byggnadskaraktar kan uppforas, att kulturhistoriskt vardefull bebyggelse kan
skyddas fnin rivning oeh forvanskning, samt att stOrre oeh samrnanhangande
naturomniden kan tillgangliggoras oeh utveeklas. Totalt mojliggor detaljplanen
for eirka 2 100 bostader. Huvuddelen av bostadsbebyggelsen kommer att
uppforas som flerbostadshus.
I Oversiktplan 2010 ar omnldet markerat som ny bostadsbebyggelse for 12001400 bostader.
Detaljplanens genomforande har bedomts kunna medfora betydande
miljopaverkan. En miljokonsekvensbeskrivning har darfOr tagits fram.
Beslutsunderlag
•

Kommunstyrelsens beslut den 28 maj 2008 § 74 om programuppdrag

•

Kommunstyrelsens beslut den 27 maj 2009 § 66 om programsamrad

•

Oversiktplan 2010, antagen av Kommunfullmaktige
2011, § 162

•

Samradsredogorelse dell, tillhorande detaljplaneprogram for
Tegelhagen, den 11 januari 2011, godkant av Kommunfullmaktige den
17 februari 2011, § 2
Program for Tegelhagen, den 3 januari 2011, godkant av
Kommunfullmaktige den 17 februari 20 11, § 2
Kommunstyrelsens beslut den 17 februari 2011 § 2 om godkannande av
program oeh samradsredogorelse samt planuppdrag
Forslag till detaljplan fOr Brogard 1:84 m.fl. (Tegelhagen), nr 1402,
plankarta, samradshandling den 19 november 2014
Forslag till detaljplan fOr Brogard 1:84 m.fl. (Tegelhagen), nr 1402,
planbeskrivning, samradshandling den 19 november 2014
Illustration av detaljplaneforslag, samradshandling den 19 november
2011
Miljokonsekvensbeskrivning av foreslagen detaljplan Tegelhagen,
samradshandling november 2014
Tillvaxtkontorets tjansteskrivelse, den 19 november 2014

•
•
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsens

den 15 december

beslut

Forslag till detaljplan for Brogard 1:84 m.fl. (Tegelhagen), nr 1402, med
tillhorande miljokonsekvensbeskrivning skiekas ut for samrad enligt reglema
for normalt planforfarande.
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